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

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce zcela odpovídá schváleným tezím.
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
2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

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 Struktura práce
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
3
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
2
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

Poznámkový aparát neodpovídá citačním normám, zejména u citování internetových zdrojů. Jako metodologický
podklad je použitá elementární učebnicová literatura. Zejména u části o masových médiích, která mi nepřipadá
dostatečně zpracovaná jako podklad pro bakalářskou práci.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Práce má výbornou strukturu. Bohužel teoretická část mi nepřijde dostatečná, spíše nabízí elementární informace
o masových médiích (podkapitola 2.1. a 2.1.1.). U analýzy je zbytečné rozebíraní každého studovaného příkladu
zobrazení psa v jednotlivých zkoumaných médiích, stačilo několik příkladů ke každému z pěti rolí. Výsledky
analýzy jsou neprůhledné, někdy dochází i k mylným informacím (viz s. 24 a s. 22), kde autorka tvrdí, že
fotografií psů na stránkách magazínu MF dnes bylo více než článků. Formální znaky odborné práce jsou v
pořádku, poznámkový aparát má mírné nedostatky zejméná u citování z internetových zdrojů, někdy se objevují
překlepy.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Liší se zobrazování role psa ve zkoumaných médiích v článcích a fotografiích?
5.2
Jak byste současné postavení psa ve společnosti vsadila do rámce sociální konstrukce reality podle Bergra
a Luckmanna?

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

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………

Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

