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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)
Diplomantka dodržela cíle a techniku práce, stanovené ve schválených tezích. Částečně se od nich odchýlila v
rámci struktury práce, což však dostatečně zdůvodnila v úvodu, tato změna (v souvislosti s modifikací
teoretického rámce) je však oprávněná a vhodná.

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 1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomantka si zvolila velmi zajímavé, unikátní a přínosné téma, vyžadující pozici "insidera". Navzdory tomu
nebyla její role výzkumnice snadná, jak v práci sama reflektuje (především v přístupu ke starší generaci
vietnamských přistěhovalců).
Teoretická část a především pak její provázání s částí analytickou se jeví jako největší slabina. Teoretický rámec
je příliš okleštěný a v některých částech nedotažený, především v první kapitole, která integruje společenské
funkce médií, teorii transnacionální migrace a charakteristiku etnické skupiny Vietnamců v ČR. Naopak jako
cenné se jeví kapitoly o televizní stanici VTV4, etnických menšinových médiích a vietnamských médiích.
Metodologická kapitola je velmi dobře zpracovaná a podrobná.
V analytické kapitole diplomantka provádí pečlivou interpretaci sesbíraných dat, která se opírá o komparaci
vnímání daného média dvěma odlišnými generacemi. Struktura je sice přehledná, nicméně tematicky poněkud
zplošťující, diplomantka analytickou část rozdělila podle jednotlivých funkcí, které televize u svého publika činí
(což je ovšem komplementací ke zvoleným teoriím). Jednotlivým kapitolám by prospělo stručné shrnutí, které se
nakonec v dostatečné míře objevuje v samotném závěru práce.

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.) 

1

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

1

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Po stylistické i jazykové stránce je práce poměrně zdařilá.
Diplomová práce nicméně takřka postrádá poznámkový aparát, což je vzhledem k danému tématu a předmětu
výzkumu škoda, protože by bylo přínosné některé informace doplnit či přidat vysvětlení.
Oproti tomu jsou přílohy dostatečně obsažné a pomáhají při orientaci v tématu a při nahlížení interpretace dat.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Diplomovou práci vnímám jako velmi zdařilou a přínosnou. Diplomantce doporučuji publikovat dílčí výsledky v
některém z odborných periodik a navrhuji hodnocení stupněm výborně.

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!
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