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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) 

 

Odklon od obsahu rešerše literatury je sice v úvodu zmíněn, ale argumenty nejsou dostatečně vysvětleny. Ještě 

více matoucí je, že se diplomantka v první kapitole věnuje historii a současnosti deníkových příloh, přestože 

v úvodu popírá jejich "relevantní přínos". Ke změně nedošlo v zaměření se na historii, která je však popsána jen 

okrajově a bez jasného přínosu k danému tématu, což práci v konečném důsledku uškodilo.Vztah schválených 

tezí a výsledné práce byl zde ovlivněn změnou vedoucí ve chvíli, kdy měla autorka již v podstatě vypracovanou 

teoretickou část. Metodiku práce pak studentka naopak svědomitě konzultovala a vhodně se rozhodla vypustit 

zakotvenou teorii, což bylo dobře zdůvodněno a velmi to prospělo například analytické části.  

 

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 4 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

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 2 

 

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

      

Práce se zdroji je deskriptivní a postrádá magisterskou úroveň. Zpracovaná literatura je málo zacílená, nekritická 

a výrazně neúplná. Autorka (nejednotným  stylem) cituje pouze limitovaný počet zdrojů, a to převážně knihy ze 

základní studijní četby -  práce se například neopírá ani o jeden akademický článek. Práci by tak velmi prospěla 

mnohem užší ale detailnější rešerše literatury a jasnější provázanost, jak s výzkumným cílem, tak mezi 

jednotlivými kapitolami. Aplikace metodologických a metodických teorií v analytické části je výrazně lepší - 

diplomantka zde přesvědčivě zvládla sestavit a realizovat empirický výzkum. Analýza materiálů je zvládnutá 

velmi dobře, občas se však odchyluje od cílů práce a vhodnější by byla volba současných příloh raději než z roku 

2013 ubírající na aktuálnosti. Závěry pak plně odpovídají původnímu cíli práce a přinášejí mnoho zajímavých 

poznatků. Diskuze má zde více sociokulturní rovinu a málo pozornosti je věnováno žurnalistice a mediálním 



studiím, což však autorka napravila v závěru diplomové práce. V závěrech a závěru práce se však opět projevuje 

nedostatečná úroveň původní rešerše literatury, jelikož se diplomantka vrací jen k velmi málo argumentům 

z počáteční diskuze a mnoho témat tak zůstavává bez povšimnutí a hlubší reflexe snižující přínos práce k rozvoji 

oboru.  

 

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  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

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 

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)  

 

Přestože se autorka občas dopouští přehnaně žurnalistického spíše než akademického stylu (např. výrazy jako 

"tajně", "obdivuhodných", "nablýskaný", apod.), nedrží se citačních norem a dopouští se zbytečných 

gramatických chyb a stylistických nepřesností. Celkově má práce styslistickou a jazykovou úpravu na dostatečné 

úrovni, především v oblasti příloh a grafické úpravy. Terminologie jsou víceméně, i když nekriticky, zvládnuté. 

Problém je spíše ve výběru terminologie, tedy samotném obsahu, a logické struktuře rešerše literatury, včetně 

následné práce s těmito zdroji v závěrech.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Nejsilnější stránkou práce je analytická část a její dílčí závěry, které bezpochyby dodávají práci na výzkumné 

hodnotě, původnosti a přínosu k oboru. Hlavním úskalím je naopak práce s literaturou, její kritickou rešerší, 

strukturou, aplikací a reflexí. Přesto však diplomantka vypracovala magisterskou práci celkově splňující kladené 

nároky a je tedy doporučená k obhajobě. Diplomová práce je na rozhraní mezi velmi dobrou a dobrou, 

diplomantka by se proto při obhajobě měla efektivně věnovat dodatečným otázkám.  

 

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

5.1 Vraťte se k opakujícím se kategoriím spojovaných s úspěchem v médiích a uveďtě 1-2 odborné články na 

stejné téma a porovnejte jejich kategorie s Vašimi tak, abyste jasně argumentovala, v čem je Vaše práce 

jedinečná, jinými slovy, co nového přinesla do oboru. 

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! 

 


