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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 v průběhu zpracování tématu poněkud pozměnila záběr periodik, jimž se rozhodla věnovat. Změna, 
kterou v úvodu práce vysvětluje, byla logickým vyústěním postupného pronikání do tématu a hodnotě práce ve 
výsledku prospěla.  
 
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 2 
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 projevila značnou vůli provést rešerši a shromáždit odbornou i memoárovou literaturu potřebnou ke 
zpracování tématu. Získané tituly využívala vhodně (i když kritičtějšímu odstupu se odhodlávala pozvolna), 
místy jevila sklon k závislosti na jednom zdroji informací (příkladem budiž Chris Eska). Jádro materiálové báze 
práce tvoří podklady získané rozhovory a korespondencí s pamětníky, které autorka dokázala vhodně 
interpetovat a vytvořit si na jejich základě představu o atmosféře první poloviny 90. let v pražské americké 
komunitě. Poněkud méně pozornosti věnovala samotným výstupům, tedy obsahu sledovaných periodik. 
 
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  1 
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)  
Práce má jasnou, logickou stavbu, velmi zajímavý je pokus o srovnání novinářských tradic opírající se o 
relevantní odbornou literaturu. Práce je napsána živým, čtivým jazykem (místy až příliš publicistickým, což je 
zřejmě vliv stylu prací, s nimiž autorka pracovala), opírá se o spolehlivě vypracovaný poznámkový aparát a 
zjevmě prošla technickou korekturou.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předložená práce K. Řehořové spolňuje nároky kladené na magisterské kvalifikační práce. Zpracované téma a 
úroveň jeho zpracování dělají z práce užitečný a přínosný příspěvek k poznání vývoje (nejen cizojazyčných) 
médií v českém prostředí a k poznání atmosféry počátku 90. let vůbec. Na práci oceňuji její původnost a 
ukázněný způsob zpracování.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Existvoaly nějaké významnější kontakty mezi anglofonní komunitou v Praze a jinojazyčnými 

komunitami? 
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! 
 


