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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakříţkujte 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 v tezích vycházela z představy, ţe bude porovnávat tzv. seriozní a tzv. bulvární média a případová studie 

teze doloţí nebo vyvrátí. Dokonce lze vysledovat i určitý předpoklad, se kterým do projektu šla. V průběhu práce 

se však ukázalo, ţe hranice mezi bulvárem a seriozními médii je u nás neznatelná a tak se zaměřila na zkoumání 

role jedné informace (etnický původ útočníků), čemuţ samozřejmě musela věnovat i kapitolu v teoretické části. 

Odchýlení od tezí povaţuji za adekvátní a logické, v rámci tohoto evolučního procesu muselo nutně dojít i ke 

změně struktury práce.    

 

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 1 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a pouţít 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)  

Nejen seznam literatury, ale téţ samotný text je průkazným dokladem, ţe diplomantka se orientuje v relevantní 

literatuře, ţe dokáţe abstrahovat z teoretických kontextů to pro své téma podstatné. Velmi cenná je heuristická 

práce ve statistikách a konkrétních článcích týkající se sledované kauzy, neboť jejich porovnávání je podloţeno 

hodnotnou analýzou. Práci povaţuji za původní, zejména díky hlubinné sondě do konkrétních mediálních 

výstupů v části případové studie.  

 

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, podloţenost závěrů  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

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.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Ke stylistické a jazykové úrovni, stejně jako k přiměřenosti poznámkového aparátu nemám připomínek. Povaţuji 

za vhodné, ţe práce obsahuje i přílohy s vybranými články týkajícími se tzv. břeclavské lţi.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Nejvíce mne na práci překvapilo, jak průkaznou analytickou hodnotou můţe být uvádění, resp. neuvádění 

romského původu útočníků. Od toho se totiţ evidentně odvíjí nejen charakter zprávy, ale i její umístění v daném 

médiu a je zcela lhostejno, zda jde o tzv. seriozní nebo tzv. bulvární. Téměř detektivně můţe člověk při čtení 

sledovat, jak se idnes.cz propadá do hlubin bulváru, zatímco novinky cz se chvíli zdají být téměř veřejnoprávním 

serverem, jak se však ale vzápětí ukáţe, ţe i ty se dokáţou dotknout dna. Náplastí na tuto četbu je analyzovaná 

role Respektu. 

 

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

5.1 Dalo by se nějak charakterizovat či kategorizovat reakce sledovaných médií v okamţiku, kdy se ukázalo, 

ţe šlo o leţ? Jak naloţila/nenaloţila s omluvou? Jakou dál zvolila strategii? 

5.2 Které ze sledovaných médií se v této kauze pustilo do výstavby původních zpráv a nepřebíralo informace 

jen z ostatních médií? 

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte 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! 

 


