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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
tezí, odchýlení
není v práci
zdůvodněné a není
vhodné

Neodpovídá
schváleným
tezím

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka se rozhodla změnit způsob sběru dat. Souhlasím, že nízká návratnost dotazníků je problémem, ovšem
existují metody zvyšující návratnost, které lze využít.
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
1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
V teoretické části autorka srozumitelně představuje vybrané pohledy na problematiku PR, nicméně kapitola
6.1.1. je možná až příliš stručná. Na IKSŽ byla obhájena nejedna diplomová práce zabývající se problematikou
vlivu PR na česká média a jistě by bylo zajímavé propojit stávající poznatky s novým pohledem a zkoumáním
redakční praxe, oproti dominujícím analýzám mediálních obsahů.
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
1
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.)

3.5
3.6

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

2
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce se drží standardní struktury DP, kdy autorka v teoretické části prezentuje dostupné zdroje ke zvolené
problematice. Oceňuji snahu o využití zahraničních výzkumů a aplikování jejich částí do vlastního bádání.
V práci se místy vyskytují chyby, např. překlepy, či neodsazení symbolu procent od číselné hodnoty.
Jak je uvedeno v úvodu posudku, za přínosné a zajímavé považuji využití analýzy produkčních mechanismů.
Výzkum by mohlo obohatit využití již existujících výzkumů (např. nedávno obhájená bc. práce Alžběty
Šťastné), což ale není nijak zásadní pochybení.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Práci Alexandry Střelcové považuji ve většině hodnocených aspektů za standardní v tom nejlepším slova
smyslu. Autorka prokázala schopnost shromáždit množství relevantních odborných zdrojů a využít je
v analytické části. Samotný výzkum je zpracován a proveden pečlivě, autorka se nedopouští nepodložených
generalizací, ani interpretací za rámec získaných dat. Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit
stupněm výborně až velmi dobře, dle průběhu obhajoby.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Myslíte, že by novináři byli ochotni přiznat "nadměrný" vliv PR specialistů na svou práci?
5.2
5.3
5.4
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ
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Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!

