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Pracoviště:       
 
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) 
Předložená diplomní práce se od původního záměru, jak byl formulován v tezích liší výběrem analyzovaných 
listů. Změnu vybraných deníků autorka  se mnou, jakou vedoucí práce konzultovala a domnívám se, že výsledné 
práci velmi prospěla. Diplomantka vše v úvodu práce řádně vysvětluje.Z hlediska obsahového původní teze 
rozšířila o kapitolu věnovanou metodologii. Provedené úpravy jsou logické a přispěly ke kvalitě výsledné 
diplomní 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 2 
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 použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomantka si velmi dobře  zvolila soubor reprezentativních publikací  a statí jak z oblasti německých a 
rakouských médií, ale také z oblasti metodologie analýz médií. Logicky nemohla opomenout ani literaturu 
věnovanou česko-německým a česko-rakouským vztahům. Literaturu pečlivě nastudovala a teprve na základě 
získaných znalostí pracovala s vybraným vzorkem textů německého a rakouského tisku, který se věnoval českým 
prezidentským volbám v roce 2013. K práci nemám žádné zásadní výtky, naopak, ocenit bych chtěla 
nepředpojatý nadhled při hodnocení získaných výsledků.  
 
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   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Z hlediska logičnosti výkladu a zvládnutí terminologie se domnívám, že diplomová práce plně odpovídá 
požadavkům kladeným na podobný typ prací. Citace a poznámkový aparát je plně v souladu s požadovanou 
normou.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Jany Niedermeierové, která se věnuje obrazu voleb českého prezidenta v německých a 
rakouských médiích  je zajímavá a  důležitá svými závěry i pro studium přístupů českých médií k podobným 
zahraničním tématům. Ukazuje, jak zahraniční média pracují s podobnými tématy, nakolik se tematicky inspirují 
českými médii, a zda, a nakolik si vyhledávají vlastní přístup při hodnocení prezidentských kandidátů. Autorka 
předložila dobře zpracovanou, zajímavou a podnětnou práci.    
 
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! 
 


