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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 diplomové práce byla nucena teze částečně pozměnit vzhledem k nedostupnosti potřebného 
podkladového materiálu. Vše však řádně v úvodu vysvětlila a zdůvodnila, takže se domnívám, že v zásadě 
původní záměr splnila. 
 
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 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 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomantka Klára Jelenová pracovala s poměrně rozsáhlým, především internetovým podkladovým materiálem, 
který autorce sloužil jako východisko pro její záměr, podat českému čtenáři přehlednou informaci o stavu studia 
oboru mediálních studií v Norsku a Švédsku. Ovšem jako problém u podobného tématu spatřuji v neznalosti 
švédštiny a norštiny, neboť  autorka tak mohloa pracovnat pouze s přizpůsobenými podklady především pro 
zahraniční zájemce a může (ale nemusí) jít o poněkud zkreslený pohled na studijní plán.  
 
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.)  

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)  
Předložená diplomová práce má logickou strukturu, je přehledně členěná a čtenář se dobře orientuje 
v jednotlivých podkapitolách, tedy školách. Názorné jsou tabulky v textu, které přehledně ukazují strukturu 
jednotlivých studijních programů. Autorka jednotlivé programy jasně popisuje, škoda, že v závěru každé 
podkapitoly nezdůraznila specifika příslného oboru. Z hlediska jazykového měla diplomantka práci ještě jednou 
pročíst a některé zbytečné překlepy opravit (s. 64 "…nabízí čtyřleté doktorský program", na téže stránce chybí 
začáteční písemno ve slově týkající, na s. 87 "studenti věnují svůj čas diplomová práci", na s. 99 "pro zahraničí 
studenty" a o řádek dále "z námi vybraných…" atd.).   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Kláry Jelenové mě zaujala svým tématem, které je právě v současnosti, kdy české mediální 
obory na univerzitách a vysokých školách často hledají nové impulzy a modifikace stávajících studijních plánů, 
aktuální a podnětné. Navíc se domnívám, že právě skandinávský přístup nám může dát mnohé dobré podněty. 
Nevím však, proč autorka vynechala Dánsko, které má nepochybně velmi zajímavé modely mediálního 
vzdělávání. Je škoda, že autorka u jednotlivých škol neuvedla příklady témat závěrečných prací a nevyhodnotila 
doporučenou studijní literaturu, alespoň podíl domácích a zahraničních autorů.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


