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Pracoviště: KMS - IKSŽ 
 
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 práce byl  naplněn,  došlo jen k posunu v časovém výběru materiálu pod vlivem zjištění o frekventovanosti 
relevantních článků, struktura práce odpovídá 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 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Sekundární literatura, kterou autorka použila, postačuje ke kompilačnímu pojetí první části práce, v níž je popsán 
dobový politický kontext a předvolební problematika. V soupisu primární literatury a pramenů však schází to 
nejpodstatnější - oba tituly novin, na nichž je práce postavena. Technika kvantitativní analýzy je zvládnuta, 
ovšem s jedním nedostatkem dokumentačního rázu - schází tzv. kódovací kniha. Její kategorie jsou sice před 
samotnou analýzou uvedeny a definovány, nicméně ve spojení se zkoumanými jednotkami (články) v práci 
nejsou. To je prohřešek proti korektnosti, neboť čtenář nemá pro případné ověření statistických výsledků vodítko 
v přehledu článků, které autorka do analýzy zahrnula. Nelze říci, že by byla práce nepůvodní, ale není dotažená 
v tom smyslu, že ve výběru zkoumaných titulů schází alespoň jeden další stranický titul. A tím by nejlépe mělo 
být Svobodné slovo, aby v analýze vystoupily zřetelněji tematické (a hodnotové) preference ve škále od 
komunistického pojetí po národněsocialistické, sodiální demokracie by pak byla "viděna" jaksi ze dvou pólů.   
 
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 
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.)  

2 

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

4 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Proti struktuře práce nelze mnoho namítat, snad jen to, že prostor věnovaný obecné historické charakteristice je 
v poměru k tomu nejdůležitějšímu - analýze novinového obsahu - zřetelně rozsáhlejší, možná až zbytečně. Přitom 
nepřináší, sestaven kompilačně, žádný nový poznatek. Poznámkový aparát je v pořádku, citace také. Přílohy - 
grafy a tabulky s kvantitativními daty - plní svou funkci. Vyloženě nedbalá je však stránka jazyková. Nejen 
překlepy, svědčící o chvatu při dokončování práce, ale i jazykové chyby, které se v diplomové práci nemají 
vyskytovat. Doklady: zkomolená jména: s. 11 - Křívánková - má být Křivánková, s. 45 Vátral - má být Vatrál, s. 
105 - Kuklín - mý být Kuklík; špatné vazby - s. 10: "Základním záměrem je provést o zvoleném tématu 
kvantitativní obsahovou analýzu…" má být Základním záměrem je provést kvantitativní obsahovou analýzu 
zvoleného tématu…, s. 11 - "Za velmi cenné též považuji text od Petra Bednaříka…", s. 57: "O tom ostatně 
svědčí úryvek u knihy…" má být - úryvek z knihy nebo v knize; s. 57 - koncovka pádu - "…jako propadátor 
marxistický dogmat…; s. 60 "Vydavatelé noviny je přejmenovali zpátky na Lidové noviny.", shoda přísudku 
s podmětem s. 66: "O jakých představitelích sociální demokracie noviny nejvíce psali?" 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce má stanovenou hypotézu (týká se odhadu množstevního poměru  tématu v obou titulech), která 
měla prokázat vyšší frekvenci zájmu o sociální demokracii ve Svobodných novinách. Ta byla potvrzena. Rovněž 
dílčí výzkumné otázky (přehled na s. 66) byly analyticky zpracovány. Ale schází podrobnější interpretace 
výsledků analýzy. To je otázka, s jakým cílem kvantitativní obsahovou analýzu provádíme - buď jen s ambicí 
popsat, anebo vysvětlit.  
 
Posudek jsem vypracoval z důvodu hospitalizace vedoucí práce doc.Vošahlíkové.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Podle výsledků analýzy převažovaly zpravodajské texty nad komentáři, jaké by mohlo být vysvětlení 

tohoto zjištění?  
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! 
 


