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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE Ě„kliknutím“ zak ížkujte vybrané hodnoceníě 
  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zd vodn né a je 
vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zd vodn né, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zd vodn né 
a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁ  Ěslovní hodnocení vztahu tezí a práce, p ípadn  konkrétní popis hlavních výtekě 
ůutorka dodržela všechny podstatné aspekty práce tak, jak jsou p edest eny ve schválených tezích. Dílčí úpravy 
struktury práce  zjevn  slouží k jejímu zp esn ní.  
 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečnéě 
  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 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost záv r  1 

 

KOMENTÁ  Ěslovní hodnocení obsahu výsledné práce, p ípadn  konkrétní popis hlavních výtek) 

ůutorka p edložila k hodnocení zralou bakalá skou práci, která vychází z nadstandardního zázemí odborné 

literatury - ocenit lze v tomto sm ru zejména vysoký počet zahraničních monografií. Je možné konstatovat, že 
práce splňuje veškeré nároky kladené na bakalá skou práci,  záv ry z praktického výzkumu jsou p ínosné i 
v širším kontextu mediologického bádání na KMS - autorka vhodn  využila svou znalost arabského jazyka pro 
pot eby dosud málo probádané oblasti. Rezervy práce spočívají v její teoretické části, byť je relativn  obsáhlá - 
namísto zacíleného teoretického rámce Ěvč. usazení do kontextu geokulturních a transnacionálních vysílatel ě 
autorka spíše naplňuje "učebnicový" p ehled základních teoretických východisek v mediálních studiích, místy 

bez zjevného p esahu  k samotnému obsahu práce. P edstavení jednotlivých sledovaných médií zároveň není 
zcela dotažené - nap . u al-Džazíry je spíše akcentován diskurs z p elomu tisíciletí, otázka navázanosti této 

mediální sít  na katarskou "soft power" je zcela opomenuta, byť jinak v použité literatu e také rezonuje. Kontext 

exitence arabských médií je také pon kud povrchní. Smyslem t chto výtek je ale spíše upozornit autorku na 
možné další sm ování jejího výzkumu - na celkové hodnocení práce mají spíše okrajový vliv.   
 

Ocenit lze autorčin smysl pro badatelskou p esnost, kdy pro dodržení tématu práce pracuje se zdroji p ímo 
z arabských mutací sledovaných server  , což jí  umožňuje se soust edit na obsahy, které jsou orientovány p ímo 
na arabské publikum. Výzkumné zam ení na syrskou vládní televizi je také velmi p ínosné, navíc s p idanou 
hodnotou získaných výsledk .  



 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečnéě 
  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a p im enost poznámkového aparátu a odkaz  1 

3.3 Dodržení citační normy Ěpokud se v textu opakovan  objevují pasáže p ejaté 
bez udání zdroje, hodnoťte stupn m 5. Pokud v textu zjistíte p ejaté pasáže 
vydávané neoprávn n  autorem za vlastní zjišt ní, nedoporučte práci 
k obhajob  a ve „zd vodn ní v p ípad  nedoporučení“ navrhn te, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární ízení.ě 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce Ěpokud je opakovan  porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupn m 5) 

1 

3.5 Oprávn nost a vhodnost p íloh, grafická úprava práce 1 

 

 

KOMENTÁ  Ěslovní hodnocení podoby výsledné práce, p ípadn  konkrétní popis hlavních výtekě  
Struktura práce je p ehledná, stylisticky čistší je začínat kapitoly "prvního ádu" vždy na nové stránce. V obsahu 

práce z stal jeden nadbytečný nadpis Ěs. řě. Grafy v kvantitativní části výzkumu jsou za azeny vhodn  a čtená i 
zp ehledňují orientaci v získaných výsledcích. Poznámkový aparát je p im ený, stejn  jako jazyková a 
stylistická úroveň práce.    
 

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

stránky, p vodnost zpracování tématu apod.ě  
Baklá ská práce Terezy Štuksové vychází z její dosavadní akademické činnosti a tuto dále obohacuje v kontextu 

mediologického bádání. Jejím hlavním p ínosem jsou analytické záv ry získané v kvantitativní a kvalitativní části 
vlastního výzkumu. Drobné rezervy je naopak možné spat ovat v propojení teoretické a praktické části textu - 

práv  v jejich odstran ní spočívá potenciál pro další výzkumnou práci autorky, vč. další publikace získaných 
poznatk . I tak je možné p edložený text doporučit k obhajob  s nejvyšším možným hodnocením.    
 

 
5. OTÁZKY NEBO NÁM TY, K NIMŽ SE P I OBHAJOB  DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD IT: 

5.1 Jak by bylo možné vztáhnout koncept "soft power" na sledovaná média? Byl by relevantní pro všechny 3 
vysílatele?  

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA Ě„kliknutím“ zak ížkujte vybrané hodnoceníě  
  

výborn   – velmi dob e  – dob e  – nedoporučuji k obhajob   
 

ZD VODN NÍ V P ÍPůD  NEDOPORUČENÍ 
 

      

 

 

Datum: 12/06/17                                                                                          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! 

 


