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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné 
a v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
Tabulka neposkytuje přesné možnosti pro komentář. Nejvýstižnější by asi v případě struktury 
a metod práce bylo: "Odchýlení není úplně optimální, ale je v úvodu autorkou vysvětleno."          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

3.3 Ucelenost výkladu  3 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.5 Dodržení citační normy 1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 
platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 2 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba textu) 

1 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podoby; max. 2000 znaků). 

 
viz oddíl 3.         
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  3 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  3 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody; max. 1000 znaků). 
 

Autorka  podcenila heuristiku. Aby mohla řádně posoudit kvalitu jednotlivých  zdrojů, 
potřebovala by přece jen širší zdrojovou základnu nebo alespoň hlubší ponor do literatury.   
Zavádějící je např. tabulka s Obamovými tiskovými konferencemi, která na první pohled 
ohromí jejich četností. Při bližším zkoumání však vyjde najevo, že řádnou domácí konferenci 
v klasickém formátu dal v prvním roce jen čtyřikrát, přičemž první tři byly v režimu 
"honeymoon period (během první stovky dní v úřadě)", kdy jej novináři šetřili.    V pořadí pátá 
následovala až v březnu roku 2010.       

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Práce Kateřiny Vránové zaostala za svými možnostmi. Po formální stránce práce  obstojí, 
obsahově zůstává  spíše snaživým načrtnutím některých známých skutečností a nadnesením 
základních trendů, neaspiruje však na hlubší ponor do problematiky.  Na druhou stranu ani 
neobsahuje vyslovené přehmaty.  
Práci proto s výše uvedenými výhradami doporučuji k obhajobě.        

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jak se proměnil prezidentův postoj k užití médií při  převládající strategii "going public?" 

5.2       

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

                            
 
 

Práce je na pomezí velmi dobře a dobře, doporučuji rozhodnout na základě obhajoby.   
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          



 
 
 
Datum: 9.6.2014                                               Podpis: 


