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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) 
Soulad. Předjímaná kapitola 1.1. Tištěná média a jejich objektivita vypuštěna po vzájemých konzultacích pro 
jistou nekompatibilitu, resp. odklon od hlavního teoretického směru úvodní části (politický paralelismus, resp. 
příklon médií k politickým stranám zachytitelný v jejich obsazích).  
Seznam literatury v tezích je paradoxně daleko kvalitnější než ve výsledné práci (viz níž). 
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Seznam použité literatury sice není kdovíjak dlouhý, autorka nicméně dohledala a použila několik titulů 
vztahujících se přímo k detailům pojednávané problematiky (plus zajímavou DP z VŠE). Je však škoda, že 
výsledná teoretická kapitola působí neuspořádaným dojmem (a před čtenářem/kou přímo ožívá přesouvání 
odstavců fcí CtrlC+CtrlV, viz Hallin a Mancini dopodrobna v historii a posléz na str. 13 dva odstavce, dále str. 7-
9 a pak 17…). 
Navazující kvantitativní obsahová analýza je provedena sice provedena 'pouze' ve své frekvenční podobě bez 
ambicí jednotlivé proměnné nějak složitěji křížit, nicméně autorka nezůstala na rovině článků a 
operacionalizovala míru výskytu prostoru věnovaného straně i uvnitř článků. Interpretace jsou sice občas lehce 
zavádějící (viz už jen u prvního grafu, který zobrazuje počet článků, ale komentář hovoří o "věnovaném 
prostoru"), ale pozorný/á čtenář(ka) orientující se alespoň trochu v kvantitativních metodách si zde své výsledky 
najde. 
 
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 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 4 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorčiny formulace jsou sice občas klopotnější a terminologie občas nepřípadně zaskřípe (obé viz již Úvod), ale 
konzultant zde musí ocenit velký kvalitativní pokrok, kterého zde bylo od prvních verzí textu dosaženo. 
Byť se občas objeví i pravopisná chybka či překlep ("v Českých zemích", "Paralismus" dokonce v názvu 
(pod)kapitoly, "parallelismus", "vazby by zajišťovali"), opět hodnotím pokrok oproti původním verzím. 
Naopak seznam literatury vidím poprvé a nestačím se divit - Bednaříka, Jiráka, Köpplovou přeložil Trampota, 
Blumler a Gurevich napsali The crisis of public communication: od počátku do současnosti spolu s Köpplovou a 
opět je přeložil Trampota atd… Na pováženou je též systém odkazů - autorka někdy pod čarou uvede coby 
identifikátor zdroje jen jméno/a autora/ů (nebo naopak jen jméno publikace). Někdy sice přidá i citovanou 
stranu, ale rok vydání chybí vždy… 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Dobrý úvodní nápad, přijatelná teoretická část, analýza přinášející relativně zajímavé (krom očekávaných zisků 
ČSSD viz vyvrácenou hypotézu o TOP 09 a dále nečekaně u KDU-ČSL, SPOZ a ANO) a v budoucnu 
potenciálně využitelné výsledky.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Pokuste se interpretovat vámi zjištěné výsledky mediální pozornosti stranám  KDU-ČSL, SPOZ a ANO. 
5.2       
 
 
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! 
 


