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Autor/ka práce 
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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 průběžně konzultovala postup práce i změny, k jejichž zvažování se dopracovala, změny zdůvodnila 
v úvodu k práci a lze je (včetně zdůvodnění) považovat za vhodné (trochu jsem váhal nad zdůvodněním volby 
zpravodajských týdeníků  menší pravděpodobností, že "v touze po senzaci sáhnou ke zkreslování skutečnosti"). 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka shromáždila vcelku vhodný soubor sekundární literatury a pracovala s ní s přiměřeným odstupem 
(poněkud nešťastné je strukturování seznamu literatury na monorgafie a články, zarážející je absence obecnější 
literatury k sociologii politiky a ke kulturě obou zemí), Vlastní interpretace podkladového materiálu má spíš 
povahu deskriptivní, místy "publicisticky" intuitivní.  
 
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 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 



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

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je strukturována jasně a přehledně, aparát poznámek a odkazů je v zásadě spolehlivý a dobře zpracovaný (i 
když některá pozorování nejsou podpložena, za všechny viz dále citát ze s. 16 nebo "hlavním nostelem 
celebritizace politiky /../ jsou v Česku bulvární média", s. 18), práce zjevně prošla technickou korekturou, 
stylisticky se místy blíží publicistického stylu (zvláště v pasážích o protagonistech - "Sarkozy si důležitost médií 
pro politickou kariéru uvědomil velmi záhy", s. 16), ale vždy s maximální snahou po věcnosti. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka předložila původní a zajímavou a práci, v níž prokázala schopnost zpracovat relevantní literaturu a 
použít vhodnou techniku ke zpracování (popisu) materiálu. V práci je řada velmi hezkých postřehů k tématu, 
které svědčí o autorčině zájmu a citlivosti k mediálnímu materiálu, jsou všam často prezentovány spíše 
publicisticky.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak hodnotít práci se soukromím politiků v kampaních před přímou volbou prezidenta ČR 2013? 
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


