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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Cíl, technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím. Autorka (jak sama uvádí) po hlubším prozkoumání
problematiky nakonec zvolila částečně jiné zdroje, než avizovala v tezi, což výsledku jistě prospělo.
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
1
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Popis vládních peripetií občas působí přespříliš detailně (a publicisticky), ale pro pochopení práce s větším
časovým odstupem to zřejmě jednou bude užitečné. Vlastní subjektivitě při líčení politické situace se autorka až
na výjimky úspěšně vyhýbá citacemi z dobového tisku apod. Místy nemám jasno v tom, koho autorka považuje
za "hlavní aktéry promluv" - v kap. 4.6.3 jmenuje Nečase, Schwarzenberga, Kalouska a Johna, v předchozích
kapitolách někdy vynechá Schwarzenberga a naopak přidá Peake...
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
1
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.)

3.4
3.5

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Až na občasné chyby v interpunkci a drobná stylistická zaváhání není formální stránce textu co vytknout. Práce
neobsahuje žádné přílohy, což v tomto případě ani není potřeba.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Práce je kvalitně zpracovaná a naznačuje i další témata, kterým by šlo věnovat samostatnou studii (například
nakolik ovlivňují veřejnou komunikaci osobní vztahy mezi politiky a novináři). Autorka často píše o
"prohřešcích" a "proviněních" proti Griceovým maximám, ale nakonec uznává, že jejich porušování někdy může
být předpokladem úspěšné krizové komunikace - což považuji za užitečný závěr.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Nakolik je podle Vás jednání podle různých maxim a strategií uvědomělé?
5.2
Zmiňujete se o vlivu emocí - jak důležitou roli podle Vás hrály v tomto případě (a v politické komunikaci
obecně)?

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!

