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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Vopršal Lukáš  

Název práce:       

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Marjanovič Teodor 

Pracoviště: IKSŽ 

 

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 1  

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat ??  

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2  

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů ??  

 

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

     Autor splňuje zadání. Celkový přístup k danému tématu potvrzuje autorův silný zájem o 

tematiku amerických mediálních zvyklostí v souvislosti s volbami v USA. Nutno ocenit zejména záběr 

tématu a autorovu schopnost úsporného psaní. Vzhledem k níže uvedeným věcem však navrhuji 

známku 2. 
 

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 ?? 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1  

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 

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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

 2 

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)  

      

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

      

V práci se vyskytuje množství překlepů, gramatických chyb a špatně odražených odstavců. Str 12 - 

Frenklinové místo Franklinové, str. 13 "v kapitole O." - zde je patrně myšlena kapitola 2., str. 16 - 

eisenhower s malým e, chybí tu i tečka za koncem věty, str. 25 - dobčí, str. 26 - Twitter jednou psán s 

velkým T, jindy s malým t. 

Zároveň se v práci vyskytuje několik sporných či nevysvětlených tvrzení. 

Str. 22 - "Až v samém závěru článku je zmínka o emailech madam (?) Clintonové, které jsou zde však 

ve světěl nadcházejících událostí přirovnány k problému pro "helpdesk"." Poznámka 87 sice 

vysvětluje, že helpdesk je linkou podpory, ale co je tou celou větou myšleno? 

Str. 17 - je citovaný Aleš Rod natolik relevatním autorem, aby mohl být použit v bakalářské práci? 

Práci také nutno vytknout příliš rozvláčný popis situace amerických médií v předmoderní době, tedy v 

17., 18. a 19. století, jakož i příliš dlouhý popis systému amerických voleb (od str. 30. dál), který s 

daným tématem práce přímo nesouvisí. 

 

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! 

 


