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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) 
Cíl, struktura i technika práce plně odpovídají 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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Petr Šašek shromáždil dostačující množství literatury pro základní teoretická a metodologická východiska své 
analýzy, neopsal je pouze pasivně do úvodních částí práce, ale skutečně se nad nimi zamyslel a vybral si ze 
široce (a někdy i protichůdně) pojaté teorie rámcování mediálního obsahu souhrn konzistentních přístupů, který 
aplikoval na svůj výzkumný materiál. Práce není kompilátem teoretických přístupů, ale pokouší se pomocí 
vlastní analýzy rozšířit dosavadní nepříliš početné texty na téma rámcování v českých mediálních studiích.    
 
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 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)  
Diplomová práce je logicky strukturovaná, autor dobře zvládá terminologii oboru, dostatečným způsobem 
zdrojuje myšlenky jiných a dodržuje citační normu. Práce je jazykově i stylisticky kvalitní, Petr Šašek se se ctí 
vypořádal i s úskalím četného výskytu slova rámcování a framing, ke kterému zde musí nutně docházet. Práce 
má kvalitní grafickou úpravu, hodnotím zejména diagramy, které velmi přehledně zařazují na začátku kapitol 
jednotlivé rámce do širšího kontextu.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autor si vybral pro diplomovou práci analýzu rámcování tématu zadlužování v kampani před volbami do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Jednalo se o téma klíčové i vzhledem k souběhu 
událostí v okolním světě, zejména v Řecku. Petr Šašek ve své práci představuje vývoj tématu na stránkách dvou 
českých deníků, které figurují na opačných stranách politického spektra. Zároveň lze z jeho textu dobře 
vysledovat, odkud se téma zadlužování v kampani vzalo a jakým způsobem se s tím spíše levicové Právo snažilo 
něco dělat, módním slovem vývoj tématu "přespinovat", a jak naopak Mladá fronta i za cenu zcela 
jednostranného podání událostí trend podporovala. Zajímavá je též dílčí analýza nejvýraznějšího úspěchu 
politického marketingu v těchto volbách - tzv. Kalouskovy složenky. Diplomová práce Petra Šaška je podle 
mého názoru velmi zdařilá a splňuje všechny nároky na text tohoto typu kladené, takže ji doporučuji k obhajobě 
a hodnotím stupněm výborně.    
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Lze nabídnout možná vysvětlení k naprosto jednostrannému rámcování tématu zadlužování v MF 

DNES?  
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! 
 


