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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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

V práci se jedná spíše než o analýzu sémiotickou (avizovanou v tezích, úvodu i závěru) o analýzu jazykovou. 

Není to nic proti ničemu, analýza je provedena velmi dobře, podrobně, na velkém množství materiálu, ale bylo 

by třeba ji představit se zakotvením v literatuře i v metodologické části. Kdyby toto autorka udělala i s původně 

vybranou sémiotickou analýzou (o níž se zmiňuje jen velmi letmo dvěma odkazy v úvodu a závěru, nikoliv 

v k tomu relevantní metodologické kapitole), přišla by při jejím popisu na to, že to, co se chystá s rozhovory 

"podniknout" je skutečně daleko blíže jazykovému a stylistickému rozboru, než tomu, o čem odborná literatura 

píše jako o sémiotické analýze. Autorka se totiž dominantně věnuje pouze použitému jazyku.  

 

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 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.) 

1 



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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

 

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

Práce má skvělou jazykovou úroveň, objevují se pouze ojedinělé stylistické problémy, nikoliv pravopisné chyby, 

například používání slova díky tam, kde by mělo být vzhledem k významu textu kvůli: "…díky jejich 

omezenému množství…" v abstraktu, případně: "…a díky nejednotnému vymezení typologie rozhovoru 

v odborné literatuře jsem klasifikaci vytvořila sama." (na s. 14). Nepoužívala bych též spojení "rozebíraných 

moderátorů" (s. 14).  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Přestože, jak už jsem uvedla výše, se v práci nejedná o sémiotickou analýzu spojující v sobě analýzu jazyka a 

významu, jedná se o zajímavou a výbornou práci, kterou bych ráda navrhla na hodnocení výborně, a to proto, že 

autorka provedla velmi kvalitní jazykovou analýzu rozhovorů DVTV, zcela se (intuitivně, na základě literatury 

nastudované pro teorii, jejíž část by byla šla použít i pro teoretické zakotvení metodologie) držela jazykové 

analýzy a část teoretická a analytická jsou spolu velmi logicky provázány, koncepty z teorie v analýze využity. 

Vzhledem k rozsahu analytické a teoretické části bych pouze uvítala o něco delší a komparativnější závěr, 

domnívám se, na základě přečteného, že by bylo o čem psát.   

 

 

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: 7. 6. 2017                                                                                          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! 

 


