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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury C 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi D 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí D 

1.5 Interpretace výsledků D 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 

 

Slovní komentář: 

 

Autorka především tápe v metodologii práce a v teoretických východiscích práce.  

V zadání diplomového úkolu nebylo hodnotit zprávy z hlediska předpokladů, „podle kterých by se 

měli redaktoři při psaní zpráv řídit“ (viz anotace BP) – a koneckonců ani tím se diplomantka neřídí při 

svých analýzách - , ale úkolem mělo být srovnání jednotlivých zpráv z hlediska užitých výstavbových a 

jazykových prostředků vzhledem k vymezení zprávy jako základního žánru/slohového útvaru 

publicistického stylu. Autorka tedy měla sledovat výstavbové a jazykové prostředky vzhledem k funkci 

komunikátu v dané funkční oblasti, dále potom zjistit rozdíly v prezentaci – obsahové i formální – 

tematicky stejné zprávy v tisku a na internetu.  

Z hlediska stanovených cílů diplomantka postupuje spíše intuitivně a pouze deskriptivně. Analýza je tak 

výčtem, někdy založeným spíše na náhodném výběru, jednotlivostí vybraných textů, aniž je užití 

jednotlivých prostředků dáváno do náležitých souvislostí – textových i mezitextových, tzn. na úrovni 

srovnání. Východisko analýzy působí bezradně: „Vypíši a názorně ukáži něčím zajímavé jevy“ (s. 21).  

Hodnocení provádí autorka z velké části na základě vlastního dojmu, tzn. její tvrzení není nijak 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=dd6873341bf8d913abc64f879c23e577&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=30772


argumentačně podloženo a velmi často nevyplývá ani z posuzování daných jevů v odborné literatuře. 

Často se tak čtenář ptá: proč si to autorka myslí? Proč některé příklady autorka vypisuje, není někdy 

vůbec jasné, např.: Slovo „jedenáctihodinovém“ je kompozitum (s. 24).  

Závěr(y) práce jsou nahodilé, přesto lze některá tvrzení považovat za relevantní (o rozdílném počtu 

citátů nebo „délce souvětí“ ve srovnávaných médiích), i když malý vzorek srovnávaných textů a málo 

důkladná analýza autorky neumožňuje považovat tato tvrzení za dostatečně přesvědčivá.  

 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy D 

2.4 Dodržení stylové normy D 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

Práce trpí formálními prohřešky, jako je např. dvojí signalizace odstavce; citační norma je chybná, 

např. citáty nejsou opatřeny stranami (např. s. 10 a jinde). Citáty ze sekundární literatury jsou také 

dlouhé, např. 8 řádků, 10 řádků, což je pro odborný styl v podstatě nepřípustné. V Seznamu 

literatury chybí uváděné internetové zdroje, např. louc. cz (s. 17). Na mnoha místech spíše 

„povídací“ styl autorky snižuje úroveň odborné práce; vede totiž k nepřesným, nejasným a vágním 

formulacím. Nadměrný je rovněž počet adverbií (Jejich obrovskou nevýhodou je, s. 45; Situaci 

internetového titulku skvěle vystihuje Salaquardová, s. 15) pro odborný styl nevhodných.  

O jisté nedbalosti svědčí např. i chybné uvedení data dokončení práce „V Praze, 20. 7. 2014“. 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji s výhradami k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

V případě řádné a přesvědčující obhajoby práce je možné práci doporučit k uzavření klasifikací.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Ráda bych, abyste argumentačně podpořila některá vaše tvrzení (na základě čeho tak 

soudíte?), např.: „Vrchní soud v Praze“, „Pražský vrchní soud“ Tyto výrazy jsou zbytečně 

dlouhé, toto konkrétní označení by stačilo uvést pouze jednou (s. 22); „odsouzený „politický 

podnikatel“ Roman Janoušek“ Zde se redaktor snaží vyhnout cizímu slovu lobbista, které je 

užito v internetové verzi článku (s. 22). Opravdu se mu snaží vyhnout? A když ano, proč se mu 

snaží vyhnout?  

4.2  

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  



4.7  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE                                
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