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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) 
      
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Teoretická část je rozkročená příliš doširoka (a logicky se tak pohybuje jen po povrchu stručných definic), 
z čehož u řady konceptů/teorií vyplývá jen volná souvislost s hlavním tématem, až nesouvislost/nepřítomnost 
v empirické části (jen ojedinělé, heslovité odkazy typu "Z celé problematiky zavádění druhého penzijního pilíře 
tedy došlo k primingu sjednocení sazeb DPH a v souvislosti s důchodovou reformou byl použit rámec 
zdražování", str. 47) a snad i ukotvení jen v několika málo zdrojích (zvl. Trampota a Osvaldová). 
 
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 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 3 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce netrpí pravopisnými prohřešky, jen občasnou zvláštní formulační toporností ("peníze jsou totiž mocným 
hybatelem organizací, věcí i lidí", str. 16), kombinovanou s opakovaně zavádějícím a floskulovitým užíváním 
těch nejzákladních pojmů studovaného oboru (typu 'komunikace'/'komunikování' či 'veřejnost': "V komunikaci 
tématu dochází k vypíchnutí omezení výplaty některých dávek" na str. 34, "obecné a zběžné informace by 
tiskovými zprávami neměly být komunikovány vůbec" str.24, viz též str. 13; "veřejnost nemá šanci být svědkem 
všech událostí" na str. 14, "komunikace reformy s veřejností" a "setkávala jsem se s častým nepochopením ze 
strany veřejnosti a v jejích dotazech a interpretacích tématu nalézala mnoho faktických nepřesností, chybných dat 
a mylných informací", str. 13). 
Odkazované autory a aktéry neoznačuje autorka krom příjmení křestním jménem nebo funkcí, ale označením 
"pan" ("pánové Crha a Křížek", "pan Drábek", "pan Zavadil", "pan Keller"), titulky (pod)kapitol často končí 
dvojtečkou.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Necháme-li stranou (výše zmiňovanou) teoretickou část a rituální, zde v nejstručnější možné míře pojednané 
představení analyzovaných médií, pak těžiště předkládané diplomní práce předsatavuje emirická část. Není 
postavena na příliš komplikované metodice, jde vpodstatě o komentované srovnávání tiskových zpráv a 
navazujících/souvisejících novinových článků. Zde autorka konstatuje občas banality (v sekci Inzerce "namísto 
relevantních a podstatných informací zde však nalézáme pouhé reklamní sdělení investičních poradců z ČSOB", 
str. 35), ale často dojde i na moment, v němž autorka (byť možná nahodile) zavadí o jistý druh zjištění (s dalším 
potenciálem; zde viz rozpor mezi autorkou deklarovanou levicovostí Práva na str. 29 a podobou textů 
komentovaných na str. 37 nebo pokusy o kritické čtení užitých jazykových prostředků např. na str. 47). 
Poslední strana o "typizaci novinářů" byla k práci přidána dodatečně, uměle a je to na ní znát - tématem, 
provedením, stručností, stylem… byť definicím "pečlivého nedočkavce" nebo "nihilisty" nelze upřít absurditu až 
půvabnou.  
Oproti výše zmíněným výhradám je naopak autorce třeba přiznat schopnost samostatné tvorby textu (bez 
formálních jazykových chyb), obeznámenost se základními koncepty oboru a jistou míru "intuitivní 
analytičnosti", výsledný text tak dostává základním požadavkům na bakalářskou práci kladeným.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


