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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 měla již v době odevzdání tezí vcelku jasný obrázek, jakým směrem se bude práce ubírat, důkazem 
budiž jejich podrobnost (a zmíněný patnáctistránkový esej). Tři slibované základní tematické (a case-studies) 
okruhy se z politiků - celebrit - "ad hoc známých" změnily na politiky - celebrity - šlechtu, což sice autorka 
vysvětluje a její vysvětlení dávají smysl, ale i tak se nedokáži ubránit dojmu, že původní záměr by možná činil 
práci pro domácí(ho) čtenáře/ku užitečnější - u nás v republice problémy se šlechtou nemáme (nebo alespoň 
donedávna tomu tak nebylo).  Což mě vede k druhému dojmu - více domácích příkladů/případů by rozhodně 
neuškodilo.  
 
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 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 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka v práci zúročila své vzdělání z oblasti teorie práva, předkládaná diplomová práce však plnohodnotně 
rezonuje s oborem mediálních studií - viz rozdíly mezi (západo)evropským a (severo)americkým/atlantským 
právem, které vzápětí ožívají coby rozdíl mezi evropskou a americkou tradicí veřejného prostoru. Z hlediska 
mého podoboru - politické komunikace - mně pak přijde líto, že autorka zaměřila svou analytickou pozornost na 
fotografie (a soukromí), které logicky ožívají spíše v oblastech typu "bulvární žurnalistika", "celebrity a 
populární kultura" atp. Kdyby se v ohnisku autorčiny pozornosti ocitla v souvislosti se soukromím např. otázka 
zveřejňování odposlechů, pro studium politické komunikace by práce byla ještě využitelnější (takto se v textu 
např. s "náhubkovým zákonem" nesetkáme, byť autorce krásně zapadá do užívaných metafor). 
 
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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Původního názvu práce, v němž proti hlídacímu psu stála krvežíznivá bestie, se nakonec autorka vzdala a podle 
mne udělala dobře - ne snad kvůli nějaké přepjaté formálnosti, ale prostě proto, že s výsledným obsahem práce 
souvisel původní titulek jen volně. A možná tak i s formou, byť autorka si v odborném textu často pomáhá 
metaforami a dalšími jazykovými prostředky, které mohou někdy působit nepatřičně. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předkládaná diplomová práce řeší důležitou oblast mediální teorie (s důsledky navýsost praktickými), řeší ji 
poučeně a přitom čtivě, výsledné hodnocení výborně je zde zcela na místě. Práce by mohla sloužit jako ideální 
argument pro přínosnost dvouoborového studia.  
Autorka si jistě jako právnička pohlídala, že úvodní prohlášení ("práce nebyla využita k získání jiného titulu") a 
upozornění na str. 4 ("tato část diplomové práce… částečně vychází z přepracované, doplněné a zkrácené 
kapitoly mé diplomové práce, obhájené na PF UK") nejsou ve vzájemném rozporu. A jestliže část předkládané 
práce získala druhou cenu v soutěži Ius et Societas, může to být i upozornění pro komisi, zda by i ona neměla 
zvážit další ocenění, tentokrát kompletního textu.  
 
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! 
 


