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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) 
Oproti tezím autorka přidala kapitolu, kterou nazvala "Mediologické pozadí". I vzhledem k mému posudku 
bakalářské práce (na který zde předkládaná navazuje) je zařazení kapitoly správným krokem, chybou byla 
naopak absence v tezích. Jestli zde lze autorce něco vytknout, tak jen její stručnost.  
 
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 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)  
Autorka vychází ze své výtečné bakalářské práce, při jejímž rozšíření se soustředila na zpracování dalších 
navazujících roků/obsahů spíše než na rozšíření/zmnožení použitých analytických nástrojů. I když samozřejmě 
předkládaná magisterská práce přináší nová zjištění, vzhledem k dramatickým dějům během posledních 
parlamentních voleb ("řecká karta") a situace v eurozóně v posledních letech vůbec je překvapivé, že se od 
bakalářské práce zas tak dramaticky neliší (což může být podnětem k vysvětlení při obhajobě).  
 
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  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
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 
1 



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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Zde jen drobnosti - např. to, že vláda nezískala důvěru poslanecké sněmovny snad není třeba zdrojovat, a když 
už, tak něčím vhodnějším než článkem z Britských listů (str.5; navíc "poslanecké sněmovny", ne "Poslanecké"). 
U ilustračních citací z článků (str.34 - 44) bych krom jejich čísla uváděl i datum vydání (byť si je lze vyhledat 
v závěrečném seznamu), vzhledem k dlouhému časovému úseku by to zvýšilo čtenářský komfort. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Jakkoliv je předkládaná práce snad ve všech sledovatelných aspektech bezchybná, oponent se přiznává k jistému 
zklamání, byť uznává, že si za svá přehnaná očekávání může sám. Od studentky, která byla schopna zkonstruovat 
paradigmatický model na půdorysu bakalářské práce, čekal víc než jen "rozšíření do stran" (v čase), nejspíše asi 
další patro analýzy, ideologické/diskurzní. Proto výborně, ale tentokrát bez pochvaly. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 viz výše 
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! 
 


