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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomantka zpracovala práci v souladu se schválenými tezemi. Z hlediska formálního dodržela původní záměr.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Na textu práce je patrné, že autorka k výběru potřebné literatury přistoupila velmi pragmaticky, soustředila se na  
bezprostřední tituly ve vazbě k práci, bez toho, aby se poněkud šířeji seznámila s tématem. Mám tím na mysli 
publikace např. k postavení literatury (pomohlo by to při hodnocení autorů, např. u Hálka na s. 52) a politických 
souvislostí doby, koneckonců i vhodné by bylo využití i dalších publikací, které  se dotýkají každodenosti a 
kultury doby, o níž se v práci píše. S širším zázemím vědomostí by práce jistě byla ještě zajímavější než je takto. 
Pokud jde o zpracování materiálu, tak se domnívám, že je  autorka dobře obeznámená s hlavními zásadami 
kvantitativního i kvalitativního výzkumu.   
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 2 



bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená diplomní práce v části 3.1.4, která je velmi podstatná pro charakter práce, vychází z blíže neurčené 
literatury, nepočítám-li jeden odkaz na slovníkovou příručku, pak pouze jednou odkazuje na  skutečně  relevantní 
autorský text. Vysvětlivku o bedekrech nepokládám za podstatnou, patří k všeobecným znalostem. Chápala jsem 
tuto část jako přípravu čtenáře na pojmy, s nimiž pak autorka pracuje. V tom případě mi ale chybí pojem 
"agitační cestopisy" (s. 49), který pokládám za zajímavý a důležitý.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Jsem ráda, že jsem měla možnost přečíst si tuto práci, domnívám se, že zkoumání  Indexu Národních listů je 
velmi záslužné a zajímavé, především bych chtěla zdůraznit, že právě jeho aplikace na cestopisné texty je vhodně 
vybraný příklad. Podle úrovně obhajoby doporučuji hodnotit velmi dobře až dobře.    
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Autorka v tezích píše, že předpokládá, že Index Národních listů bude v prvním období méně přesný a 

úplný, než v dalších letech. Z textu práce na s. 56 sice lze odpověď částečně vyvodit, ale přesto bych ráda 
věděla, zda lze tento závěr hypoteticky zobecnit i na další kategorie a proč o tom není zmínka v závěru 
práce?   

5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


