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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) 

Výsledná práce vychází ze schválených tezí. 

 

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 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 

 

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

Autorka k tématu přistupuje s vědomím jeho obsáhlosti, a proto uplatňuje redukcionistický přístup  

při jeho zpracovávání, což ovšem otevřeně přiznává a což je v bakalářské práci přijatelné. Je vidět, že si dala 

práci s vyhledáním adekvátních zdrojů informací, i když do značné míry svůj výklad staví na poznatcích 

z neakademických textů. Jádrem práce je konfrontace nastřádaných poznatků z pramenů, z nichž pisatelka 

čerpala, s výpověďmi osob z mediální branže, která je ovšem v závěrečné pasáži spíše jen naznačena. Potenciál 

získaných vyjádření tak zůstává v tomto ohledu do značné míry nevyčerpán. 

 

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 4 

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.) 

5 



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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

5 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 4 

 

 

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

Předložený výstup nelze z důvodu závažných formálních nedostatků doporučit k obhajobě. Objevují se v něm 

pasáže, kde jsou předkládány informace a údaje bez jakéhokoliv konkrétního odkázání do zdrojů, odkud  

byly čerpány, a to zejména v první kapitole. Kupříkladu v podkapitole 1.1.1 se nacházejí jen čtyři odkazy  

do zdrojů, které se vztahují k výkladu ve dvou odstavcích. Výklad ve zbývajících sedmi odstavcích podkapitoly, 

který obsahuje konkrétní fakta včetně letopočtů, je prostý jakýchkoliv odkazů do zdrojů. Takovýto způsob 

předkládání faktů je v akademickém textu nepřijatelný. Ve výstupu se též projevují odchylky od odborného stylu, 

jako příklad může posloužit autorčino vyjádření k tomu, co jí vedlo k výběru tématu, na straně 44, a případy 

porušování platné kodifikace pravopisné normy, některé věty navíc nedávají smysl, například: "Vzhledem 

k malému vzorku respondentů se nechcipokoušeto (psáno skutečně takto dohromady - poznámka autora posudku) 

obecně platnou kvantitativní analýzy" (s. 46). Není dodržována ani kodifikovaná podoba psaní uvozovek  

v českojazyčném textu. Poznámkový aparát je primárně využíván spíše pro samotný výklad než pro poznámky, 

text v něm obsažený je navíc různorodě formátován. Odevzdaná tištěná podoba práce se liší od digitální podoby 

práce v SISu rozmístěním textu na jednotlivých stranách. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Kvůli způsobu, jakým jsou v díle předkládána mnohá fakta, tedy bez odkazování do zdrojů, odkud byla čerpána, 

nelze práci doporučit k obhajobě.  

 

 

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 

 

Text obsahuje pasáže, kde jsou předkládány informace a údaje bez jakéhokoliv konkrétního odkázání  

do zdrojů, odkud byly čerpány, což je v rozporu s požadavky kladenými na zpracování akademických textů. 

Oponent žádá zkušební komisi, aby zvážila iniciaci zahájení disciplinárního řízení s autorkou pro porušení 

zásad vztahujících se na tvorbu kvalifikačních prací. 

 

 

 

 

 

                            5. června 2017                                                                        PhDr. Jan Jirků 

 

 

 

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! 

 


