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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné 
a v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
Komentář ke schváleným tezím:          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1-2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

3.3 Ucelenost výkladu  1 

3.4 Ú roveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.5 Dodržení citační normy 1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 2 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 1 



logická provázanost, grafická podoba textu) 
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:  
Autor mohl podle mého názoru více provázat teoretické a analytickou část práce. Teoretická 
část práce je relativně široká v porovnání s cíli práce. Grafům na s. 42 schází komentář, resp. 
analýza. Patrně se jedná o přehled témat u Jiřího Paroubka a ČSSD za obě tiskoviny 
dohromady.  
Autor se mohl pokusit o grafické srovnání vývoje preferencí ČSSD a vývoje 
pozitivního/negativního referování u obou tiskovin. Autor se této otázce věnuje pouze slovně 
na s. 47. Tabulky v příloze by měl autor doplnit tím, že se jedná o jeho zpracování na základě 
dat z MF DNES a dalších zdrojů.  
 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1-2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1-2 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 1000 znaků). 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu:   
Na s. 35 autor píše, že články, které nebylo možné zařadit mezi hlavní sledovaná témata, 
autor nezohlednil. Daleko lepší by bylo je zařadit do skupiny "ostatní". 
 
 

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář: 
Autora lze ocenit za pečlivý přístup a zejména za zpracování vlastní obsahové analýzy, kterou 
se pokusil zarámovat do širších teoretických úvah o vlivu médií na politiku. Autor nepochybně 
věnoval zpracování BP velké úsilí a prokázal schopnost analyzovat mediální výstupy a 
konfrontovat jej s vývojem preferencí pro ČSSD, resp. důvěry občanů v J. Paroubka, a také 
s reálnými volebními výsledky. Slabší stránkou BP je propojení teoretické a analytické části, 
poněkud těžkopádnější styl výkladu, místy horší srozumitelnost a přehlednost analýzy, jež 
vyžaduje velice pozorného čtenáře. Práci hodnotím stupněm výborně až chvalitebně 
v závislosti na výkonu studenta u obhajoby. 
  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jak interpretujete to, že průzkumy STEM zpravidla vykazovaly příznivější hodnoty pro ČSSD 

než průzkumy CVVM? 



5.2       

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

výborně 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 25.5. 2015                                               Podpis: 


