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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: Švejkovský Jakub  

Název práce: Slovní vycpávky v mluvených projevech na české mediální scéně na příkladech redaqktorů ČT a 

ČRo 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Šoltys Otakar  

Pracoviště: FSV UK 

 

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 je vytvořena tak, že teze jsou realizovány na základě aktuálních poznatků a hodnocení pracovníků Ústavu 

pro jazyk český AV ČR. 

 

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 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

Autorova práce se věnuje tématu, které je aktuální součástí vývoje našeho mateřského jazyka, a proto jeho 

hodnocení v rámci jazykové kultury přináší kvalitní a přesvědčivé poznatky pro interpretaci tohoto jazykového 

vývoje. Autorovi se podařilo v práci užívat kvalitní metodologii, která vědecky interpretuje mediální komunikaci. 

Tento přístup je podmíněn hodnotami, které jsou globálně sdílené, ale autor mnohokrát respektoval hodnoty 

přejímané od pracovníků Ústavu pro jazyk český. Tyto hodnoty ještě nejsou globálně sdílené. Proto takto 

zformulované poznatky nejsou natolik chrakteristické a průkazné,  že závěry, ke kterým autor na základě jejich 

interpretace dospěl, jsou projektem pro budoucí globalizaci. Jeho závěry jsou z těchto důvodů pro mediální 

diskurs relevantní. 

 

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 2 

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 

1 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Autor vytvořil práci, jež je důležitým přístupem k mediální komunikaci a její vlastnosti mají možnost být 

v budoucnosti globálně uplatňovány. Je však možné, že v současnosti nebudou někteří mediální pracovníci 

souhlasit, protože jejich lingvistické předpoklady nejsou tak bohaté a složité. Je tedy nezbytné respektovat, že 

práce tyto reakce nevylučuje. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

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

5.1 Je možné považovat současnou mediální komunikaci za oblast pro pozitivní rozvoj? 

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 i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


