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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) 
Práce je zcela v souladu s tezemi. 
 
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 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce je věnována tématu, jež není dosud dostatečně zpracovávané jak v politologickém, tak sociologickém i 
mediálním kontextu, i když sebeprezentace je klíčovým fenoménem komunikační úspěšnosti osobností, které jsou 
aktivní v politickém i mediálním diskursu. Proto bylo důležité, aby autorka vytvořila kvalitní toeretický rámec, 
jehož analytické a interpretační uplatnění by přineslo relevantní poznatky. Z teoretického rámce v práci 
uplatňovaného je zřejmé, že autorka získala dostatečný mediální i jazykový nadhled, aby mohla dospět 
k ověřitelným a doložitelným závěrům. Důležité je, že nejen získala a z odborné literatury doložila kvalitní 
teoretický rámec, ale že i jeho analytické upltňování je kvalitní a že interpretace analýz je konkrétní, věcná a 
hodnotná. Vznikla tak práce, která téma kvalitně uchopila a která otevřela další možnosti se sebeprezentaci 
osobností v celospolečenské komunikaci věnovat. 
 
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 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
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 
2 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Výsledná práce je kvalitním dokladem toho, že věnovat se sebeprezentaci osobností v politologické komunikaci 
s marketinovým, sémiotickým a lingvistickým nadhledem může přinést řadu kvalitních poznatků. Tyto poznatky 
jsou validní nejen pro komunikující osobnosti, ale i pro jejich příjemce. Jsou-li k dispozici terminologie, 
analytické postupy a racionální hodnocení, můžeme očekávat kvalitativní růst tohoto typu komunikace. Lze tedy 
předpokládat, že v rozvoji tohoto tématu by se mělo pokračovat. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce splňuje požadavky kladené na práci bakalářskou, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jste si jistá, že byste řadě osobností v současné poltické reprezentaci ČR, mohla svou prací prospět? 
5.2 Neměly by se takto získané poznatky popularizovat v tištěných médiích? 
 
 
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! 
 


