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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
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)

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1

2.2 Původnost práce a přínos oboru 1
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu
1

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 1
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu

a sledované cíle 
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 podbody; max. 1000 znaků)

DP M. Rozsypala přináší podloženou analýzu zkoumaného fenoménu - toho, 
jakou roli hrály programy kandidátů v přímé prezidentské volbě v ČR, konkrétně 
v rozhlasových a TV debatách před 2. kolem. Závěr, že nikterak velkou, sice není 
překvapivý, přínos práce však spočívá v tom, že dospívá k závěrům exaktně 
podloženým. Autor aplikuje teoretické a metodické koncepty, představené 
v úvodu, na zvolený empirický materiál, a dochází tak k podloženým a 
vyargumentovaným závěrům. Práce je přínosná též v tom, že autor oslovil některé 
přímé aktéry zkoumaného dění, jak pracovníky volebních štábů obou kandidátů, 
tak, a to zejména, pracovníky médií, kteří se na přípravě a vysílání debat podíleli.
Některé z použitých zdrojů jsou tedy zcela unikátní. Práce se rovněž zaměřuje na 
rozdíl mezi TV debatami na veřejnoprávní ČT a na komerčních stanicích (Nova, 
Prima), přičemž opět dovede podloženě vystihnout jisté podstatné rozdíly mezi 
přístupem veřejnoprávního a komerčního média.

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení 
známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu
1

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1
3.4 Dodržení citační normy 1
3.5 Úroveň poznámkového aparátu 1
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
1

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci 

1

3.8 Grafická úprava 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 podbody; max. 2000 znaků)

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

DP M. Rozsypala má nesporný odborný přínos, představuje podloženou analýzu 
zkomaného fenoménu, opřenou zčásti též o unikátní, autorem získané zdroje. Na 
výzkumné otázky stanovené v úvodu přináší podloženou a vyargumentovanou 
odpověď. Nutno zdůraznit, že za program autor DP považuje psaný oficiální 
dokument, s nímž kandidáti vstupovali do voleb - práce je postavena na rozboru 
toho, jak se jednotlivé body z tohoto dokumentu ne/odrazily v debatách. Rozbor 
témat, která přináší "vír kampaně", nebyl záměrem práce, ostatně jde o fenomén, 
který by vydal na samostatnou práci. Přesto se autor DP rovněž obsáhle věnuje 



kauze Benešových dekretů, která notně ovlivnila celou předvolební debatu. 
Oceňuji též to, že autor v rámci teoretického úvodu zpracoval přehled vývoje TV 
prezidentských debat v USA, které jsou "kolébkou" tohoto žánru.
Práci M. Rozsypala rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm 
výborně. 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT

5.1
5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji.

Navrhované hodnocení: výborně

Komentář k nejednoznačnému hodnocení:     

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):
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