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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) 

Autorka připravila velmi pečlivě již samotné teze a přesně podle nich postupovala. Práce je dobře strukturovaná, 

text odpovídá vyřčeným cílům i metodice zpracování.  

 

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 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Téma Palachova týdne je poměrně detailně zpracováno v mnoha článcích a publikacích, avšak autorka zvolila 

dosud nezmapovaný úhel pohledu, a sice komparaci a analýzu audio-videomateriálu, který doplnila analýzou 

periodického tisku. Dobře tak ukázala na rozdíly v prezentaci a rétorice oficiálních médií a opozičních, 

svobodných médií. Popis analýzy televizního vysílání by si zasloužil větší podrobnost, v této podobě se čtenář 

musí mírně domýšlet, jak k závěrům autorka došla, byť je to nabíledni.     

 

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 2 

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.) 

1 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Práce je velmi dobře a logicky strukturovaná, čtenáře vede událostmi i jejich ztvárněním v médií. Za velmi 

přínosné považuji vypíchnutí podílu studentů na demonstracích a vyvrácení oblíbeného klišé, že tvořili většinu.  

V kapitole 3.1 Situace v médiích v 80. letech by stál za zmínku zákaz soukromého vlastnictví v mediální sféře 

sovětského typu, i když to lze předpokládat.  

Poznámky pod čarou nejsou příliš četné, avšak autorka vše detailně vysvětluje v textu, takže jejich absence není 

na škodu. Název tabulky by bylo logičtější umístit nad tabulku a nikoliv pod ní, množství a zpracování tabulek je 

přínosné a práci jednoznačně obohacuje.  

Práce je napsaná velmi čtivě, jazyková a stylistická úroveň odpovídá charakteru práce. Pár drobných chyb (čárka, 

čárka nad i, tečka) jsou v textu tohoto rozsahu pochopitelné. Příloha v tištěné verzi práce chybí, v elektronické je 

však zahrnuta.   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Ač bylo téma Palachova týdne mnohokrát zpracováno, autorka našla nový přístup a přinesla nové skutečnosti, 

čímž obohatila mediální studia. Jde o velmi dobře zpracovanou a kvalitní práci.   

 

 

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

5.1 Věnovala se média i ostatním upáleným, nebo pouze Janu Palachovi? 

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! 

 


