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Autor(ka) posudku
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Pracoviště: FSV UK - Institut komunikačích studií a žurnalistiky

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)
Autor se držel předem stanovených tezí - ty byly kvalitně připraveny, což se promítlo do výsledné podoby práce.

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 1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor pečlivě rešeršoval dostupnou akademickou literaturu, zdroje, které nakonec využil jsou dostatečné. Tvoří 
kvalitní oporu pro teorerickou a následně i praktickou část práce. Byla prokázána schopnost aplikovat výsledky 
starších výzkumů a využít teoretické poznatky k tvorbě metodologie pro zvolený výzkum. Techniku 
empirického výzkumu autor zvládl velmi dobře, až nadprůměrně. Hypotézy jsou logické a vyčerpávají téma. 
Opírají se o teoretickou část práce. I když téma negativity není příliš originální a bylo součástí mnoha 
odborných textů, stejně jako jiných diplomových prací, tak se podařilo tuto práci odlišit od jiných kvalitou -
precizně sestavené kategorie přináší na negativitu nový, konkrétní pohled.

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 1



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.) 

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) 
Práce je strukturovaná logicky, kapitoly v teoretické části jsou oporou pro výzkum. Autor tematicky neuhýbá a 
nevyužívá nadbytečné zdroje. Osobně bych kapitolu 2.4.1. neřadila do teoretické části, ale spíše do 
metodologické - jedná se o vlastní upravenou definici a typologii negativity. Doporučila bych v kapitole Hlavní 
výzkum sledovat dříve stanovené hypotézy a přehledně vždy pod každou část napsat, zda hypotéza byla 
vyvrácena či nikoliv. Přispělo by to k přehlednosti. Terminologii oboru autor zvládl výborně. Co se týká 
jazykové úrovně textu, projevuje se sklon k využívání obecné češtiny (str.56 novácké) nebo výrazů ne zcela 
vhodných pro odborný text (str. 4,52,54… chcete-li), nicméně se jedná o detaily. Graficky je práce zpracovaná 
dobře, přílohy ilustrují text. Navrhla bych pouze dopsat v případě ukázek z reportáží, co konkrétně ilustrují 
(např. co hlavní aktér říká nebo dělá).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Diplomová práce Martina Bobka je podle mého názoru nadprůměrná a zaslouží si pozornost. Odráží se v ní 
hluboký zájem o problematiku a schopnost kriticky reflektovat odborné texty. Projevila se také ochota 
pravidelně konzultovat a pracovat na výzkumu systematicky. Doporučuji, aby autor zvážil možnost nabídnout 
část textu k publikaci v některém z odborných periodik.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 V kapitole 2.2. se dotýkáte mediálních účinků. Jakou metodou/technikou byste zkoumal dopady 

negativních zpráv na publikum?
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!


