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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) 
Namísto přesně cílené sondy do venezuelské mediální legislativy a tamního pojetí "sociální odpovědnosti" 
(vypsané téma práce a původní název) autorka již v tezích naznačila rozšíření záběru a výsledný text pak 
pokrývá daleko širší pole témat - od Chávezova pravidelného televizního pořadu přes financování 
venezuelských médií USA až po důležitou roli televizí při pokusu o puč. Spolu s nutným uvedením do 
souvislostí a reálií vše na ploše 30 stran s sebou nutně nese nemožnost důkladnějšího ponoru.  
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Téma samozřejmě předpokládá orientaci na časopiseckou produkci a internet, přesto překvapí, že autorka 
nepoužila ani knihy zmíněné v tezích a téměř všechny internetové odkazy "míří jinam" než do databází 
odborných periodik. Některá označení zůstávají nedovysvětlena ("Fairness doctrine", "Freedom o Information 
Act" na str. 22), což lze chápat i jako indikátor či důkaz, že autorce chybí odstup od zdrojového textu - zde se 
bohužel i otevírá možnost označit práci za jemně "ideologicky předpojatou"/"pro-Chávezovskou" atp., viz např. 
koncept "vměšování do vnitřních záležitostí".  
 
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 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 



3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 
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 

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

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Text je srozumitelný a netrpí závažnějšími prohřešky proti pravidlům, formulace jsou však někdy toporné a 
překlady do českého jazyka nedokonalé ("většina mediálních outletů", "zákon dává vznik", "rozsévání 
kulturních hodnot", "potvrzení neposlušnosti" namísto vypovězní poslušnosti, "vyrovnat dominanci", 
"reprezentativní demokracie" namísto zastupitelské, "další artikly" na str. 9 atd.). Poznámky pod čarou jsou 
někdy uvedeny číslem o jiné velikosti a u odkazů na zdroj někdy chybí číslo strany.  
Výtisk práce, který jsem měl k dispozici já, nebyl svázán klasickou knihařskou technikou a záhy se zcela 
rozpadl.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Přes všechny uvedené výhrady práce svědčí o tom, že autorka je schopna samostatné práce (konzultace téměř 
neproběhly), vyhledání podstatných informací a zorientování se v nepříliš probádané oblasti (pro české 
zájemce/kyně). Předkládaný text tak poskytuje vcelku dobrý úvod a informační bázi k rozpornému tématu 
Chávez a média a jako takový má a v knihovně a repozitáři na internetu bude mít svoji cenu. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 V práci konstatujete, že nastavení mediální krajiny ve Venezuele je pro Huga Cháveze dlouhodobě 

nevýhodné. Jaké konkrétní kroky/politiky byste mu coby poradkyně pro média navrhla?  
5.2 Kde se v babičce Dášence vzal zájem o Venezuelu a politiku Huga Cháveze (viz dedikace)? 
 
 
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! 
 


