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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) 

Výsledná práce se výrazně odchyluje od schválených tezí. Relevanci provedených změn je obtížné zhodnotit, 

protože původní teze jsou nepřesně a nevhodně formulovány (vedoucí práce neměl možnost ovlivnit podobu 

původních tezí). Rozhodnutí o změně cílů a struktury práce považuji za rozumné a vhodné.    

 

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 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Autorka ve své diplomové práci adresuje aktuální a akcentované téma interakce mezi zpravodajstvím 

"tradičních" masových médií a zpravodajstvím v prostředí internetu/síťových médií. Domnívám se, že odborná 

reflexe tématu je doposud spíše fragmentalizovaná a nesystematická. Proto byla většina konzultací, které 

probíhaly až v posledních třech měsících před odevzdáním, věnována možnostem teoretického ukotvení tématu a 

snaze o vymezení realistických výzkumných cílů. Autorce se ovšem podařilo v relativně krátkém čase zpracovat 

zajímavou a vnitřně koherentní diplomovou práci.    

 

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  2 

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 2 



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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

Zřejmě kvůli nedostatku času na vypracování diplomové práce se autorka místy uchyluje k poněkud neobratným 

formulacím (např. "Přesné ukotvení mediálních účinků je pro akademiky poměrně komplikované, neb se obor 

stále vydává novými cestami a myšlenky, které výzkumy před několika málo lety verifikovaly, v době 

elektronických médií doznávají značných změn." (s. 5); "Mezi zásadnější české příspěvky patří práce Vlastimila 

Nečase. Nečas sleduje vývoj v českých médiích a na poli intermediální agendy přináší zobecnění v mediálních 

obsazích, které vysílají tuzemské zpravodajské televizní relace." (s. 31).  

- Autorka nejednotně pracuje s termíny "agenda-setting", "nastolování agendy" (srov. s. 5, s. 6, s. 12) a 

"rámcování", "rámcování" (srov. s. 10, s. 13) 

- V práci se objevují překlepy - "se reálným" (s. 10), ve schématu č.1 (s. 12) je chybně uvedeno "indikátory 

zkušenosti" namísto "indikátory skutečnosti" - a anglicismy ("settlery", s. 11, s. 36, "homepage", s. 40) a způsob 

odkazování na zdroje, kdy u citací jsou zdroje uváděny v pozn. pod čarou a u parafrází v textu, není v souladu 

s platnými standardy  (APA, MLA, ČSN). 

  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práci Barbory Machkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit výslednou známkou velmi dobře. 

 

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

5.1 Na straně 43 uvádíte: "Jednotkou, kterou bylo měřeno, je jedno téma". Znamená to, že ve vašem výzkumu 

bylo "téma" jednotkou analýzy?  

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! 

 


