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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) 

      

 

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 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Předložená diplomová práce je standardně rozdělena do dvou základních částí. Vzhledem k zacílení práce a 

oboru studia považuji za nadbytečný pětistránkový výčet současných globálních problémů (s. 9-14) a také 

obsáhlý popis historického vývoje National Geographic (s. 29 - 41). 

Realizovaná obsahová analýza má čistě deskritptivní charater a prezentované výsledky jsou omezeny na popis 

agregovaných četností (podílů) sledovaných hodnot. Samotné provedení analýzy je přehledné a srozumitelné.  

Ve výzkumné části by bylo vhodné věnovat větší pozornost popisu analyzovaného souboru dat. Autorka uvádí, 

že výběrový soubor pro analýzu čítá celkem 173 jednotek, ovšem v grafu č. 5 je uveden celkový počet (N) 171 a 

v grafu č. 7 celkem 228 jednotek. Graf č. 6 (s. 64) je chybně zobrazený (popisek uvádí absolutní hodnoty, osa X 

je však uvedena v %), navíc velmi nízké počty prakticky znemožňují formulaci statisticky výnamných závěrů.  

V textu se ojediněle vyskytují formální chyby (přítomnost symbolu "©" v několika odkazech na literaturu - s. 7; 

s. 10, 11, 12, Weawer namísto Weaver, Lipmmana namísto Lippmanna, MacNair namísto McNair, s. 19).  

 

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 2 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

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 

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 2 

 

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

Za zásadnější nedostatek práce považuji nedůslednou práci s literaturou. Některé publikace nejsou uvedeny v 

závěrečném seznamu zdrojů (Henderson, s. 8; Park, s. 19, Petrusek, s. 9, McCombs 2004, s. 18), naopak několik 

autorů přítomných v závěrečném seznamu není v textu zmíněno (Juvin, Althusser, Nečas).  

V práci se objevují chybné citace - například citace McCombse na s. 18 nepochází z uvedené publikace a 

autorem výroku je navíc někdo jiný (B. Cohen). Podobně citovaný text D. Wavera (s. 18-19) nepochází z knihy 

The American Journalist (1986), ale z jiné publikace z roku 1984 (Media agenda-setting and public opinion: Is 

there a link? In R. N. Bostrom (Ed.), Communication yearbook 8 (pp. 680-691). Beverly Hills, CA: Sage). 

Bibliografické odkazy v závěrečném seznamu použité literatury nejsou formátovány jednotně (ISBN, počet stran, 

rok vydání). 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předloženou diplomovou práci Lenky Radové 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       

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! 

 


