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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) 
Autorka v diplomové práci zvolila shodnou strukturu práce s návrhem uvedeným v tezích. Mírné odchýlení od 
tezí je v textu náležitě zdůvodněno.  
 
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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
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)  
Zázemí práce v podobě zdrojů a pramenů je nadprůměrné, text je dobře argumentačně strukturován. V části o 
zdůvodnění přínosů a nákladů přijetí eura nicméně studentka vychází výhradně z informací Ministerstva 
financí ČR, což může vést k mírně zkreslenému pohledu na problematiku. Některé teoretické koncepty jsou 
v práci uvedeny bez návaznosti na praktickou část textu, jejich shrnutí nicméně v dostatečné míře zasazuje 
výzkum do oblasti mediálních studií. Použitý metodický přístup k tématu včetně zkoumaného vzorku je popsán 
na vysoké úrovni. Samotný výzkům zachází s velkým množstvím hypotéz, což se promítá do schopnosti některé 
teze na zvoleném vzorku ověřit (například první hypotéza je při zvoleném vzorku omezeném na titulní stranu 
nutně zkreslená). Celkově se jedná o logicky vystavěný text, jež komplexně pojednává o mediálním obrazu 
přijetí eura v ČR. 
 
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 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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.)  

1 

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Formální stránku práce, která má splňovat požadavky na akademický text, zvládla autorka výborně. Odborná 
terminologie, jazyková úroveň i citační norma odpovídá nárokům, které lze na diplomovou práci klást. Některé 
stanovené hypotézy nicméně vytyčují vyšší cíle, než lze dosáhnout zvoleným postupem na základě vybraného 
vzorku, což v některých případech znesnadňuje formulaci závěrů.      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka při zpracování diplomové práce předvedla výborné zvládnutí postupů pužívaných při zpracování 
akademické práce, a to na zajímavém a aktuálním tématu. Silnou stránkou práce je především práce se zdroji a 
vytičení metodologického postupu a použitých dat. Vhodnýcm způsobem jsou zároveň prezentovány výstupy 
výzkumu. Práci by bylo možné dopracovat zejména v oblasti provázání hypotéz a použitého výzkumného 
vzorku. V průběhu textu je naznačena řada trendů, které by bylo zajímavé rozpracovat (rozdílné používání 
odborných hlasů ve zkoumaných médiích, přístup politických stran atd.) Přínosté pro samotnou práci by bylo 
zejména porovnání obdobných hypotéz s jinými tématy, což by umožnilo stanovit podložené závěry o odlišném 
přístupu právě při medializaci přijetí eura.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 V práci je uvedeno, že zájem médií o zvolenou tematiku je velice nerovnoměrný. Při jakých 

příležitostech se zájem médií zvyšuje? Lze tato pozorvání zobecnit případně vysvětlit, proč zvýšený 
zájem médií za daných podmínek nastává? 

5.2 Vyplývá z výsledků analýzy, zda je přijetí eura pojímáno spíše jako politický nebo ekonomický problém? 
5.3 Jaký postup by bylo možné zvolit při záměru lépe podpořit stanovené hypotézy a poskytnout lepší 

argumenty pro uvedené závěry? 
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! 
 


