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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) 
Nejsem s institutem tezí kdovíjak obeznámený - na mém mateřském pracovišti probíhá věc poněkud odlišně. Ale 
mohu posoudit, drží se diplomant toho, k čemu se zavázal. 
 
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 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce je po obsahové stránce studií bezpochyby nadstandardní – je odvážným svtupem do oblasti jen 
málo empiricky i teoreticky pokryté, přičemž diplomantovi se daří nepodlehnout novátorskému nadšení, které 
podobné cesty často potkává. Jan Švelch se příjemně konzervativně drží standardní struktury výzkumné statě 
(teoretická expozice - metodologie - analýza - závěry a diskuze), kterou dokáže funkčně a poměrně vyzrále 
využít. Při pročítání výsledného textu se pochopitelně nabízejí jisté výhrady - ty však mají z mého pohledu spíše 
marginální charakter. První výhrada se týká teoretického zarámování - v něm by své místo bezpochyby našla i 
"oborověji zavedenější" rozprava o mediálních publicích, která by jednak umožnila odvážnější interpretační 
výkon a následně by v diskuzní části dovolila dát studii obecnější oborový přesah. Druhá výhrada se týká limitů 
zvolené metody konstrukce vzorku - volba filtrace přes klíčová slova nutně vede problému, s nímž se autor 
utkává na s. 138 (je zkrátka možné, že "oni tomu říkají jinak").    
 
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 1 




