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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 odpovídá schváleným tezím, mírně se odchyluje od avizované struktury, ale v proporčnosti textu toto 

odchýlení není nijak výrazné. 

 

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 5 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Výklad, který autor práce předkládá, je logický a závěry jsou podložené. Zvolená technika je vzhledem k tématu 

vhodná, ale problematická je délka práce, stejně jako práce s odbornou literaturou. Zvolené a často citované 

publikace jsou z velké části populárně naučného charakteru, často se jedná o marketingové příručky. Srovnání 

s výzkumem Parduna a McKee je vhodné, není však dostatečné, nebo aspoň dostatečně rozvedené a uvedené 

jako záměrná unikátní komparace, na které práce stojí. 

 

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 4 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 5 

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.) 

5 



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 4 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce má logickou strukuturu, avšak její jednotlivé části jsou neúměrně krátké, povrchně zpracované a 

nedostatečně podložené odbornou literaturou. Poznámkový aparát zcela chybí, citační norma je dodržena velice 

volně. Již zmíněná práce Parduna a McKee je součástí sborníku Sex, Media, Religion, což autor v textu neuvádí 

(patrné je to pouze ze seznamu použité literatury). Publikace v seznamu jsou na hraně odborných a populárně 

naučných (Jak účinně oslovit média, Moderní marketingová komunikace, Sociální výzkum, podnik a 

management - posledně jmenovaná publikace je navíc uvedena v seznamu literatury neúplně), případně se jedná 

publikace učebnicového charakteru. Kromě toho je podloženost autorových tvrzení zejména v teoretické části 

práce nedostatečná a z uvedených publikací autor čerpá relativně málo. Text je nicméně napsán velmi dobře, 

jazykové a stylistické schopnosti autora jsou zjevně na vysoké úrovni. Oprávněnost a vhodnost příloh hodnotím 

nízko zejména proto, že významná část práce je tvořena seznamem a stručným komentářem analyzovaných 

videoklipů - tento seznam podle mého názoru nepatří do textu práce, ale do její přílohy.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

I když je práce postavena chytře a jednoduše a téma je bezpochyby v kontextu mediálních studií důležité, její 

výsledná podoba pouze naznačuje potenciál, který téma má. Nejproblematičtější je celková stručnost a 

povrchnost textu, a to stručnost taková, že podle uvedených údajů (50226 znaků) nesplňuje nároky kladené na 

bakalářskou práci. To, spolu s uvedenými výtkami vůči seznamu použité literatury a velmi rozvolněnému 

dodržení citační normy, způsobuje, že i přes dobrou stylistickou a jazykovou úroveň práci nedoporučuji 

k obhajobě. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

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! 

 


