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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) 

Práce je vystavěna na promyšlených tezích, je s nimi v souladu, odchylky autorka vhodně a dostatečně 

vysvětluje. U jedné změny zásadnějšího rádu však vysvětlení není zcela dostačené - autorka v tezích plánovala 

zkoumat nejen vybrané novináře, ale též hlouběji jejich nadřízené, od čehož ustoupila s odkazem na neochotu 

vyplnovat on-line dotazník, mohla však uvést, proč nadřízené neoslovila i jinými cestami. I tak ale směřuje k cíli, 

který si předsevzala, za využití plánovaných metod.  

 

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 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Oceňuji původnost práce, autorka se zabývá tématem, jemuž v našem prostředí dosud nebyla věnována 

rozsáhlejší pozornost. Zvolenou výzkumnou metodu ovládla, je pravda, že se z rozhovorů mohla pokusit vytěžit 

více. Prostudovanou literaturu autorka vhodně aplikuje, v některých pasážích se možná zbytečně opírá 

především o texty učebnicového charakteru. 

 

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 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 

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 

1 



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.)  

3.5 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 strukturována, autorka v úvodech kapitol vysvětluje důvody jejich zařazení. Domnívám se, že 

by práci prospělo důslednější propojení teoretické a praktické části a rozšíření a prohloubení závěrů. Autorka 

dodržuje citační normu, poznámkový aparát chybí. Jazyková i stylistická úroveň práce jsou na vysoké úrovni, 

překvapí proto výjimečná (ale zásadní) zaváhání ortografického rázu (např. str. 46: "Pomáhali mu v tom zejména 

kurzy, které pořádali neziskové organizace zabývající se romskou menšinou.") či drobné přehmaty v seznamu 

literatury  (BITTNEROVÁ, Leoš a Mirjam MORAVCOVÁ. - jedná se o Danu Bittnerovou). 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práci Adély Matejové (dříve Lávičkové) považuji za solidní studii přispívající ke zkoumání důležitého a 

zajímavého tématu, spíše než otázce diverzity se věnuje problematice sebereflexe dané skupiny novinářů. 

Autorka splnila cíle, jež si předsevzala v tezích, práce je kvalitně zpracována, místy mohla jít hlouběji a dále. 

Předložená práce plně vyhovuje nárokům kladeným na práci diplomovou, proto ji doporučuji k obhajobě a 

vzhledem k předchozím komentářům ji navrhuji hodnotit stupněm výborně až velmi dobře.  

 

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

5.1 Proč bylo obtížné získat názory nadřízených pracovníků? Byla překážkou pouze časová vytíženost?  

5.2 Bylo by zajímavé zabývat se otázkou na regionální či lokální úrovni médií v ČR?  

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! 

 


