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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce  Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Havlová Markéta

Název práce: Veřejná prezentace Armády ČR ve vybraných českých médií.  
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Trampota Tomáš
Pracoviště: IKSŽ

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 změnila strukturu práce, nicméně na změnu upozorňuje a je fuknční.

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2
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) 
Práce je metodicky ujasněná, autorka aplikuje vybranou metodiku vhodně. Z práce je patrné, že autorka k textu 
přistupovala pečlivě a věnovala ji dostatečný čas. Místy text sahá k mírně povrchnímu naivismu, který působí 
velmi publicisticky (bez urážky, str. 3: "Podobné je to také dnes, i my potřebujeme vojáky a armádu, aby 
zajišťovali naši bezpečnost a bránili náš stát před nepřítelem.")

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 1
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 

1



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)
1

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce má vhodnou strukturu. V mediálněstudijním diskurzu by bylo vhodnější namísto "veřejné prezentace 
v médiích" sáhnout po ustavené terminologie oboru a nazvat "mediální reprezentace". Podobně podkapitolu 
6.4.6 Vlastní hodnocení by bylo vhodné nazvat sofistikovaněji. Text je místy výpravěn mírně povrchně až 
publicisticky: "Obzvláště u velkých společností, veřejných institucí nebo u známých osobností je důležité 
pracovat na vlastním mediálních obrazu, dobrém public a media relations a aktivně a správně spolupracovat a 
komunikovat s médii." (str. 10) Při zpracování výpovědí by bylo vhodné dostát většího odstupu od výroků, 
například: "Všichni dotazovaní na odboru komunikace se shodli, že vztahy s médii jsou v současné době dobré 
a korektní, fungují na vzájemné spolupráci a nemají pocit, že by docházelo k nějakému cílenému poškozování 
dobrého jména resortu obrany." Je vůbec možné, že by se respondenti veřejně vyjádřili jinak?

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Práce je ukázněná, používá relevantní metodiku. Přináší zajímavé výsledky, které by bylo vhodné nabídnout  
rezortu armády

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jakým způsobem může medializace Armády ČR modulovat hodnoty občanů České republiky?
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!


