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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) 
Výsledný text sice přinesl jisté posuny vůči schváleným tezím (viz výzkumné otázky, předpokládanou 5. 
kapitolu…), ty lze však vysvětlit tím, že teze vznikly jako reakce na aktuální událost. Naléhavost tématu a ideální 
doba tvorby a odevzdání výsledného textu tyto drobné posuny vysvětlují a omlouvají, zvlášť když se jedná o 
posuny vhodné (důraz na diskurzní rámce kvalitativních analytických postupů). 
 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předkládaná diplomová práce obsahuje relevantní a aktuální teoretickou část, postavenou na důkladných 
rešerších (zejm. do str. 10, následné tři teoretické koncepty už jsou přeci jen trochu notorieta), část 
metodologickou, přinášející krom klasických i relativně nové a neznámé přístupy k analýze diskurzu, a konečně 
samostatný výzkum, který z obou předchozích částí organicky vychází. Autorčiny interpretace jsou jasně 
strukturovány, vysvětlovány a dokladovány. Navíc lze předpokládat, že jejich hodnota v čase poroste. 
 
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 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 2 



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.)  

3.5 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 - 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorce jen výjimečně utekly chyby typu "muži utekly" (str. 18), o trochu více chyb je v psaní čárek. Stálo by za 
to sjednotit (ne)přechylování ženských příjmení (např. na str. 32 Corbinová, Willigová x Jørgensen, Phillips). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Závěrem podotýkám, že autorka k tvorbě práce přistoupila odpovědně, konzultovala intenzivně (i přes větší 
geografickou vzdálenost) a text následně upravovala, i když se jednalo o podstatné zásahy do již hotových 
kapitol.  
Vzhledem k výše uvedeným dílčím hodnocením i této závěrečné poznámce doporučuji zkušební komisi hodnotit 
předkládanou diplomní práci stupněm výborně. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V poslední větě vaší práce si všímáte prvních variací na heslo Je suis Charlie. Jak hodnotíte/interpretujete 

další variace, které se objevily s delším časovým odstupem, vztahují se k jiným událostem atd.? 
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! 
 


