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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 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Autorka si zvolila komplexní a poměrně komplikované téma. Proto oceňuji přehlednou a jasnou strukturu 

teoretické části a velmi dobře zpracovaný empirický výzkum. V úvodních pasážích autorka představuje 

relevantní koncepty, klíčové autory a publikace, ve výzkumné části pak jasně formuluje cíle zkoumání, 

aplikované postupy a výběrové metody. Z formálního i obsahového hlediska považuji práci za velmi povedenou. 

 

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  1 

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 1 

 

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

Práce je logicky a přehledně strukturovaná, kdy v úvodních pasážích autorka jasně formuluje téma a cíle práce, 

které rozpracovává v jednotlivých kapitolách a empiricky testuje ve vlastním výzkumu. Výsledkem je tak 

konzistentní a koherentní text, kdy autorka neodbíhá k nesouvisejícím tématům a na základě informací 

prezentovaných v teoretické části staví část výzkumnou.  

Výzkumné otázky a z nich vyplývající hypotézy jsou formulovány jednoznačně a v návaznosti na předcházející 

kapitoly. Výsledky analýzy autorka prezentuje přesvědčivě a interpretace vychází pouze z dat souvisejících s  

testovanou charakteristikou.  

Kritické poznámky shrnuji do následujících pěti bodů: 

- Za nedostatek lze označit množství  "nepřímých" odkazů a následně tedy nepřesné odkazování na zdroje (pozn. 

pod čarou č. 25, 26, 36, 39, 77, 78, 91), a to i u zavedených konceptů a dostupných autorů (např. nastolování 

agendy). 

- V závěrečných kapitolách práce postrádám interpretaci získaných dat v kontextu prací a autorů, kteří byli 

představeni v teoretické části a z nichž vlastní výzkum autorky vycházel.  

formální nedostatky: 

- Tabulka 1 je poněkud nepřehledná, v tabulce č. 3 jsou nadbytečně uváděny symboly procent (%), v tabulce č. 4 

nejsou podíly zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Pro zobrazení v tabulce č. 10 by bylo vhodnější použít 

kontingenční tabulku (téma vs. valence). 

- V seznamu literatury jsou chybně uvedeny bibliografické záznamy u článků z odborných periodik. Nejedná se o 

internetové zdroje (viz Dostupné z:…), elektronické databáze jsou pouze typem archivu a nemění tak 

charakteristiku zdroje (článek v odborném periodiku). 

- V textu byly místy ponechány korekturní značky (s. 14 a také  pozn. pod čarou č. 4) a sporadicky se v práci 

objevují anglicismy (meetingů, brainstormingu - s. 47). 

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomovou práci Ladislavy Kohoutkové považuji z formálního i obsahového hlediska za příkladnou. Autorka 

postupovala systematicky, jasně formuluje téma práce, čemuž odpovídá struktura i obsah jednotlivých kapitol. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně. 

 

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

5.1 O jaké hodnoty by mohla být rozšířena proměnná "valence zprávy"?  

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! 

 


