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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) 
V elektronické podobě v SIS nejsou teze vůbec přiloženy. 
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
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 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  



      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Barbora Picková si vybrala pro svou práci velmi zajímavé a stále aktuální téma. Žurnalistika věnující se 
společensky závažným kauzám nabývá i  v českém prostředí opět na důležitosti a popularitě. Je škoda, že autorka 
tuto paralelu nijak nereflektuje ani v závěru, ani v úvodu práce. Text samotný je velmi popisný, bez hlubší 
souvztažnosti k dobové situaci v USA. Autorka také neuvádí, že hnutí mělo velký odraz i mimo Spojené státy a 
inspirovalo vlnu sociálně odpovědné žurnalistiky i v dalších zemích světa. Autorka se spoléhá jen na malý okruh 
zdrojů. Pro vykreslení situace USA na přelomu 19. a 20. století by jistě našla řadu kvalitních publikací. Stejně tak 
v případě samotného dopadu hnutí na společnost jistě mohla využít většího počtu studií. Za nešťastný též 
považuji přílišný důraz na osoby samotné a naopak slabší reflexi jejich díla. Po formální stránce trpí práce řadou 
nedostatků. V elektronické podobě chybí formulář tezí, text obsahuje množství překlepů, chyb v psaní malých a 
velkých písmen, nepřesností v koncovkách,  objevuje se také několik chyb ve shodě podmětu s přísudkem, často 
se objevuje vykolejení z vazby, zapříčiněné zřejmě nepříliš pečlivým překladem anglických zdrojů. Některá 
slovní spojení nepřeložila autorka vůbec, což je pro čtenáře matoucí. Ženská jména bych doporučil psát v 
přechýlené formě. Podivnou podobu mají též některé odkazy na zdroje, v nichž často chybí konkrétní stranový 
rozsah. Občas jsou přímé citace bez uvedení zdroje.  Práce si jistě zasloužila pečlivější korekturu.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zamyslete se, zda se hnutí „mucrakers“ projevilo i v české žurnalistice. 
5.2  
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


