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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE
Kritérium

Hodnocení (A-D)

1.1

Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie

A-B

1.2

Relativní úplnost zpracované sekundární literatury

A

1.3

Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi

A-B

1.4

Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí

B

1.5

Interpretace výsledků

B

1.6

Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí

A

1.7

Logičnost výkladu

A

1.8

Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů

B-C

Slovní komentář:
Interpretaci z hlediska subjektivního hodnocení a manipulace ve zprávách považuji za
nedostatečnou.
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE
Kritérium

Hodnocení (A-D)

2.1

Adekvátnost horizontálního členění textu

B

2.2

Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu

A

2.3

Dodržení citační normy

A

2.4

Dodržení stylové normy

B

2.5

Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace

B

Slovní komentář:
V textu práce se nachází množství interpunkčních chyb a některé stylistické nedostatky (naznačeno

v textu práce). Z dalších chyb zmiňme místy nesprávné použití spojovníku místo pomlčky (např. s.
39).
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
Práci doporučuji k obhajobě.
Slovní komentář:
Oceňuji samostatnost autorky při práci a schopnost překonat technické obtíže při získávání
materiálu.
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU
4.1

Pozoruje autorka nějaké posuny ve zpracování Událostí na ČT v poslední době?

4.2

Jak se autorka rozhodovala, kdy samostatně analyzovat promluvy moderátorů, redaktorů a
ostatních mluvčích? Liší se nějak její závěry na ČT a na Nově z tohoto hlediska?

4.3

Autorka se rozhodla foneticko-fonologickou rovinu neanalyzovat. Přesto, našla v textu
nějaký jev z této roviny, který by chtěla zmínit?

4.4

Mohla by autorka popsat některé konkrétní prostředky beletrizace zpráv?

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE
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