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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) 

Na stranách 4 a 5 autor zdůvodňuje změny oproti schváleným tezím. Provedené změny považuji za vhodné a 

jejich zdůvodnění za relevantní. 

 

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 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

Předložená diplomová práce Vojtěcha Marka prošla výraznou proměnou. Text je doplněn o odborné zdroje a 

koncepty z oblasti mediálních studií, přesněji politické komunikace. Autor také snížil počet a razanci hodnotících 

tvrzení a soudů. Právě absence odborných zdrojů a výrazně hodnotící charakter autorových tvrzení byly 

zásadními nedostatky první verze práce. V tomto ohledu je zřetelná autorova snaha zohlednit a zapracovat výtky 

z oponentského posudku.  

Text je přehlednější a srozumitelnější, ale zdrojovaná literatura je spíše učebnicového charakteru a počet titulů se 

pohybuje na spodní hranici akceptovatelného množství. Nepodložených a s tématem nesouvisejících tvrzení 

v textu také ubylo, ale stále jsou v práci přítomny (např. "Zákony v demokracii sice vytvářejí zástupci veřejnosti, 

kteří by měli být možná zjednodušeně řečeno těmi „nejlepšími“ z nás, ale děje se tomu skutečně tak? (…)  Je 

nezbytné v České republice, která je v srdci Evropy, dávat stejný prostor reportážím o např. ekonomických 

problémech států v Tichomoří jako o reportážích o evropských státech, které se nás bezprostředně dotýkají?" (s. 

21). 

Do výzkumné části byly doplněny úvodní kapitoly k metodice zkoumání, kde autor představuje způsob a 

techniku vlastní analytické práce. Je patrné, že k přesvědčivému nastavení a realizaci samotné analýzy autorovi 

schází potřebný čas a zřejmě také znalosti a zkušenosti. Formulace výzkumného problému, výběrová metoda, 



nastavení kódovacího procesu a práce se získanými údaji není řádně strukturovaná a výběr sledovaných 

proměnných a způsob záznamu dat je velmi nestandardní (záznam výskytu témat pomocí binárních proměnných - 

ano/ne). Nevhodně zvolený postup autorovi neumožňuje více než pouhé třídění prvního stupně a k potřebnému 

třídění druhého stupně (kontingenční tabulky) se v práci vůbec nedostává. I přesto oceňuji autorovu snahu o 

zlepšení původní práce.     

 

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  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

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.)  

2 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

V textu není sjednoceno odkazování na používanou literaturu (srov. např. s. 8 a s. 10; s. 12 a s. 14). Tabulky 

nejsou řádně označeny (autor neuvádí základ pro výpočty (celkový počet jednotek - N) a očíslovány (srov. s. 33, 

s. 36, s. 47).  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autor s vedoucím práce konzultoval sporadicky a se značnými časovými rozestupy. Výsledná podoba práce 

nebyla konzultována vůbec. Autorovi se podařilo zvýšit kvalitu původní práce, ale nepodařilo se mu zamýšlené 

úpravy dotáhnout a výsledkem je tak pouze akceptovatelná diplomová práce, kterou s výhradami doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit výslednou známkou dobře. 

 

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

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! 

 


