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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 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

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)  

Teoretická část předložené diplomové práce je přehledně strukturovaná, autorka představuje relevantní odborné 

koncepty a studie, které následně využívá při nastavení vlastního výzkumu. Úvodní kapitoly výzkumné části 

(cíle, operacionalizace, vymezení výběrového souboru) jsou výborně zpracovány. Autorka vychází z 

relevantních, v teoretické části popsaných, publikací, které využívá při vymezení vlastních výzkumných otázek. 

Více pozoronosti by bylo vhodné věnovat závěrečnému srovnání výsledků vlastního výzkumu s výsledky 

původních ("vzorových") studií. 

- 

 

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 1 

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 

2 



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 2 

 

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

 Závěry připadové studie, zejména uvedený rámec "podobenství o ďáblovi z Východu a čertech", vychází z 

analýzy velmi malého počtu textů (celkem 12 názorových článků) a nejsou dostatečně doloženy odkazy na 

konkrétní části zkoumaných komentářů.    

Celkově velmi dobrou úroveň práce snižuje množství chyb při práci s literaturou a několik formálních 

nedostatků. 

K práci s literaturou: 

- U všech titulů s více než jedním autorem je nesprávně uvedeno "et. al.".  

 - V textu autorka odkazuje k několika titulům, které nejsou uvedeny v seznamu použité literatury - např. 

Škodová (2008, 2010), Hallin (1986), Semetko a Kolmer (2010). A naopak v seznamu zdrojů je uvedeno 

množství publikací, které nejsou zmíněny v textu práce - např. Besova (2009), Kolmer (2009), Škodová (2009), 

O´Regan (2010), Smith (1979), Bélair-Gagnon (2011), Graber (2006), Whitney (1989), Larson (1977, 1984), 

Dahlgren (1982), De Vreese (2003), Dimitrova (2005). 

- Publikace G. Golana (2003) je v seznamu literatury uvedena dvakrát. Publikace Galtunga a Ruge (1965) je 

zdrojována chybně (má být: Galtung, J., & Ruge, M. H. (1965). The Structure of Foreign News: The 

Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers: The Presentation of the 

Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal Of Peace Research, 2(1), 64-90. 

doi:10.1177/002234336500200104).  

K formálním nedostatkům: 

- Poněkud matoucí je velké množství zvýrazněných částí textu.  

 - Ojediněle se v práci vyskytují překlepy (Camal vs. Camaj, s. 19; byli rozdělenY, s. 46) a vizualizace dat je v 

některých případech nepřehledná, v popiscích grafů není uveden celkový počet jednotek (N) ze kterých jsou 

podíly odvozeny a v několika grafech jsou chyby (hodnoty na osa v grafu č. 11, rozsah 120 %  v grafech 7 a 10). 

- V kap. 7.1.2 je u proměnné "národnost aktérů" chybně zařazena kategorie "Arab" (neoznačuje národnost).  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji diplomovou práci Kristýny Novotné k obhajobě a navrhuji 

hodnotit výslednou známkou velmi dobře. 

 

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! 

 


