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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) 

      

 

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 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 1 

 

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

      

 

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 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 

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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 



 

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

   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Zdenka Týcová se rozhodla analyzovat mediální obraz presidentů G. Husáka a V. Havla. Úvodem je třeba říci, že 

název práce je vzhledem k jejímu obsahu poněkud zavádějící. Mediální obraz jako takový jistě nelze odvozovat 

pouze od vizualizace dané osoby prostřednictvím fotografií v tisku, jde o záležitost komplexnější, do níž výrazně 

vstupuje i textová složka. Také slovo "současnost" neodpovídá zaměření práce, neboť je analyzován obraz 

prezidenta V. Havla, jehož mandát je již minulostí. Přesto je nutné říci, že nepřesný název práce neubírá 

samotnému textu na zajímavosti a způsob analýzy určité roviny mediálního obrazu dvou prezidentů je bezesporu 

zajímavý nejen zvolenými metodami, ale i závěry.  Z hlediska použitých zdrojů by práci jistě prospěly např. 

publikace České století (Stejskal) či kniha Vlastnictví periodického tisku v ČR v letech 1989-2006 a jeho 

současný stav (Benda). Naopak jako nevhodná se mi jeví kniha Dolejšího, s níž autorka navíc pracuje značně 

nekriticky, i když je silně ideologicky zatížená. Stejně tak se mi nejeví jako zcela vhodné použití publikace 

Romana Cílka, kde se jedná o velmi zjednodušující, populárně naučný výklad. Pokud je odkazováno na 

konkrétní autory (např. s. 18 - Jirák, Šoltys), bylo by lépe odkazovat přímo na jejich text, než zprostředkovaně 

skrze text jiného autora (Kasl-Kollmanová). V části týkajícíc se metodologie a teoretického zázemí by podle mě 

bylo na místě kromě Saussurea zařadit (vzhledem ke zkoumanému médiu - fotografii) také CH. S. Pearce a jeho 

rozdělení znaků (ikon, index, symbol). Podle podání autorky (s. 15) nespatřuji žádný rozdíl mezi 

konstruktivistickou teorií a reflexní teorií, přičemž rozdíl tam jistě je. Z heldiska uváděných faktů je poněkud 

rozporuplné tvrzení na s. 24 ("Husák měl pod kontrolou policii a státní bezpečnost"). Není jasné, co k tomuto 

tvrzení autorku vede, kdy a z jaké funkce se tak mělo dít atd. Vyzdvihování "nezvyklosti" vydavatele Mladé 

fronty (s. 54) není z dobového hlediska na místě, podobně fungovaly i další deníky a časopisy, což bylo dáno 

zněním platných zákonů. V rámci analýzy by bylo dle mého názoru systematicky logičtější zkoumat u obou 

prezidentů první a poslední rok v úřadě, srovnání by pak mělo větší vypovídací hodnotu. Z formálního hlediska 

práce trpí poměrně častými pravopisnými a stylistickými nedostatky (především skloňování, překlepy, 

interpunkce), nicméně hrubé gramatické chyby se v textu nevyskytují. Názvy děl uváděných v textu by bylo 

vhodné vypisovat v celku (viz. s 44 "v knize Prezident…"). Závěrem bych rád vyzdvihl přínos příloh, rozhovory 

s fotografy jsou velmi zajímavé. 

 

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! 

 


