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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) 
Strukturu práce ovlivnila skutečnost, že autorka se proti tezím rozhodla zahrnout do práce vedle německého i 
rakouský tisk a na základě výsledků předvýzkumu zkrátit sledované období. Důvody tohoto rozhodnutí 
vysvětluje a zcela jistě jsou pochopitelné a relevantní. Pochopitelné je i zařazení kapitoly o metodologii.  
 
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 1 
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)  
Autorka předložila práci, která se opírá o solidní soubor základní literatury (k otázce česko-německých vztahů 
překvapí absence Křenových prací a publikace Rozumět dějinám), k použité literatuře se ale staví jako k autoritě,  
využívá ji bez zařazení do kontextu a vyhodnocení. Vlastní zpracování materiálu je provedeno metodicky 
ukázněně a vhodně (byť nelze přehlédnout, že kvantifikovatelné výsledky zřetelně převažují, na kvalitativní 
interpretaci ne nedostávalo sil), práce je původní a přínosná.    
 
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 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 1 



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 - 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je strukturovaná do logicky provázaného celku, který postupuje od obecné charakteristiky mediální situace 
v Německu a Rakousku přes základní charakteristiku česko-německých a -rakouských vztahů a stručné 
připomenutí průběhu přímé volby prezidenta ČR v roce 2013 k metodologii výzkumu a prezentaci výsledků. 
Metodologické kapitole chybí diskuse zdůvodňující volbu metod, poznámkový aparát by mohl být 
propracovanější (viz pozn. 237, z níž není jasné, jak byly jednotlivé tituly při sestavování metodologie využity). 
Použitá terminologie se někdy blíží spíše publicistice ("po pádu komunismu", s. 27, 28). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předložila zajímavou, velmi dobře zpracovanou a původní práci, v níž nabídla dobře provedenou (spíše 
deskriptivní) analýzu tématu . Předností práce je ukázněnost a logická stavba, jistou slabinou je již zmíněný sklon 
k deskriptivnosti a malá vůle po včlenění tématu do kontextu mediálních studií (využití konceptu tzv. 
zpravodajských hodnot se přitom přímo vnucovalo - viz formulace v Závěru: "…čím větší geografická blízkost, 
tím větší prostor věnovaný volbám", s. 87). 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Projevuje se podle vašeho názoru v rakousém či německém tisku masivnější využívání českého tisku jako 

zdroje? 
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! 
 


