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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) 

Práce s výjimkou redukce sledovaného období (relevantně vysvětlené množstvím materiálu) odpovídá 

stanoveným tezím. Dovolím si ale formální připomínku, že teze nejsou vloženy do elektronické verze práce. 

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Oceňuji, že autorka sáhla po zahraničních zdrojích a k tématu občanské žurnalistiky si udělala dobrou rešerši, 

která jí umožnila se v něm zorientovat (byť by jistě mohla práci ještě obohatit, např. články zabývajícími se 

reportováním teroristických činů, případně literaturou kritickou k přínosu občanské žurnalistiky). Silnou stránkou 

autorky je nepochybně schopnost práce se zdroji a jejich interpretace. Osvojila si v elementární míře metodu 

kvantitativní analýzy (byť pro potřeby práce pojaté celkem jednoduše), z níž dokázala odvodit relevantní závěry. 

K problematice je přistoupeno výrazně deskriptivně, což v tomto případě komparace a prvotního uchopení 

tématu nevadí, byť na některých místech by neuškodil výraznější analytický vhled autorky. 

 

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 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

 

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

Za jedinou výraznější slabinu práce považuji místy až příliš žurnalistický styl psaní, někdy mírně zmatečné a 

neobratné formulace (např. v kap. o metodologii), na kterých se patrně podepisuje i jistý časový tlak, v němž 

práce vznikala. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Tereza Haniaková předkládá velmi zajímavou práci na aktuální téma, v níž zužitkovává své zahraniční zkušenosti 

i osobní zážitek s občanskou žuranalistikou v čase bruselského atentátu. Podařilo se jí téma teoreticky uchopit i 

prezentovat základní odlišnosti v práci a přístupu k občanské žurnalistice mezi redakcí iHNed.cz a belgickým 

titulem Le Soir. V práci jsou dílčí stylistické nedotaženosti, textu by jistě prospělo ještě jedno důkladné čtení. 

V závislosti na průběhu obhajoby doporučuji práci hodnotit stupněm výborně, nebo velmi dobře.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum:                                                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


