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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) 
Autorka si zvolila náročný cíl - definovat každodennost novináře v letech 1970-1990, popsat vybrané tiskoviny a 
srovnat osudy jednotlivých novinářů. K dosažení tohoto cíle použila historickou analýzu, doplněnou 
individuálními  hloubkovými rozhovory s novináři. Výběr technik je přiměřený danému záměru práce a kladl 
značné nároky na zpracování.Výsledky svého snažení prezentuje Markéta Čapková v pěti kapitolách doplněných 
samostatným úvodem a závěry práce. 
 
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 2 
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)  
Markéta Čapková čerpala z rozsáhlého konvolutu relevantní literatury a opírá se především o odborné 
přehledové práce a statistická data. Dokládá tak řadu údajů o každodennosti ve sledovaném období. Podobný 
postup má svoje oprávnění, i když jeho výsledkem je objektivistický a poněkud "plochý" obraz společnosti 
v daném období. Autorka prokázala schopnost aplikovat prostudovanou literaturu, nemá však ambice kriticky se 
vymezit vůči shromážděným datům a údajům.Tento přístup se promítá i do výstupů založených na využití 
hloubkových rozhovorů s novináři. Jednotlivé výpovědi pamětníků jsou řazeny vedle sebe, nejsou hlouběji 
analyzovány a krátké shrnující závěry k vybraným aspektům každodennosti žurnalistů jsou proto v řadě pohledů 
rozpačité a neurčité. Z použité techniky se podle mého názoru dalo vytěžit více.   
 
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 

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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu a autorka prokazuje, že zvládla odbornou terminologii, v přiměřené míře využívá 
odkazy a dodržuje příslušné citační normy. Až na drobné výjimky je práce jazykově korektní a má slušnou 
stylistickou úroveň i grafickou úpravu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Z formálních hledisek je posuzovaná práce zdařilá. Přesto zůstává pocit, že při větším zaujetí a odvaze 
k vlastnímu hodnocení mohla být analýza každodenosti novináře v letech 1970 až 1990 větším přínosem 
k poznání oboru. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


