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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) 
Autor si již v tezi klade otázku, která je průkaznou metodikou jen velmi těžko zjistitelná: "Byl způsob mediální 
reprezentace tzv. prasečí chřipky výsledkem spin doctoringu ze strany zainteresovaných farmaceutických firem?" 
Odchýlení v oblasti metodiky, i z hlediska struktury, je v textu zdůvodněné. Ačkoliv je zmiňovaná otázka jádrem 
práce, tuto otázku nakonec v textu opouští a nevěnuje se v ní z hlediska analytické práce dostatečně. 
 
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 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 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor píše na str. 7 o rétorice a jejímu vztahu ke spin doctoringu, hodilo by se využít některé z českých prací 
k rétorice např. (od prof. Krause). Podkapitoly věnované rétorice a propagandě navíc působí velmi úsporně a 
povrchně, podobně je tomu u podkapitoly 5.2. Politický marketing. V některých případech autor dochází 
k povrchním závěrům typu: "Přesto lze autory modelu propagandy řadit mezi odpůrce spinu a v této práci se 
k nim ještě vrátím." (str. 9) Jakby také ne, když jsou Herman s Chomskym představitelé kritické politické 
ekonomie. Podkapitola Historie public relations podle kritiků spinu pak vzásadě čerpá jen z jednoho zdroje - 
z knihy Millera a Dinana. zajímavá a přínosná je kapitola Techniky a postupy spin doctoringu. z práce není zcela 
jasné jakou metodu autor použil. Sice mluví o diskurzu, tradiční diskurzivní analýza však obsažena není.  
 
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  3 
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.)  

3 

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   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V některých případech autor neodkazuje standardním způsobem. Například na str. 6, když zmińuje korporátní 
spin a jak koncept používají Dinan a Miller, chybý bibliografický odkaz. Podobně absentuje odkaz v prvním 
odstavci podkapitoly Propaganda a korporátní propaganda, kde autor píše o lordu Northcliffovi. Autor v rámci 
celého textu pracuje s termínem spin, který je zjevně do češtiny jen ztěží přeložitelný. V celku působí poněkud 
neorganicky zařazení tématu spinu ve farmaceutickém průmyslu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Téma autorovy práce skýtá velký potenciál a vyvolává očekávání, které nebylo zcela naplněno. Zčásti je to však 
dáno obtížností daného tématu.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč se autor odchýlil od cíle sledovat vliv spin doctoringu na tématu prasečí chřipky? 
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
Absence analytické části práce věnující se výzkumné otázce definované v tezi. 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


