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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) 

Změny ve struktuře práce nelze považovat za zcela nevhodné, autorka by je ale v úvodu měla okomentovat, 

vysvětlit, proč dala např. najednou tak veliký prostor zpravodajství, zaměřila se pouze na studium obsahů 

jednoho média (to vysvětluje až v pozdější části práce) apod. Struktura je často nelogická, na stejné úrovni jsou 

kapitoly 2. 2. 2. Produkce zpravodajství, 2. 2. 3. Zpravodajské hodnoty, 2. 2. 4. Výběr zpráv - gatekeeper, 2. 2. 5. 

Vlivy na rozhodování gatekepera, 2. 2. 6. Vliv individuálních vlastností novináře, 2. 2. 7. Vlivy zpravodajství na 

publikum, 2. 2. 8. Online zpravodajství ... 

 

 

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 3 

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) 

Pouze 20 zdrojů a z toho 13 tištěných nevnímám jako dostatečné. V souvislosti s výzkumnou částí postrádám 

např. vysvětlení, jak byl vybírán soubor respondentů u dotazníkového šetření. Část o měření reliability považuji 

za přínosný prvek práce a stejně tak kombinaci dotazníkového šetření a kvantitativní obsahové analýzy.    

 

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 

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 

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 4 

 

 

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

V práci není dodržen požadovaný styl formátování - odrážení prvního odstavce, řádkování, ... 

Často příliš publicistický styl. Ne výrazy, "Jak jsem uváděla", ale "jak bylo uvedeno".  

V práci chybí závěr v anglické podobě. Zdroje nejsou řazeny abecedně.        

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka zvolila velmi zajímavé téma z oblasti mediálních studií, jasně si stanovila cíle, které v závěru 

prezentovala. Propojení dotazníkového šetření a následné kvantitativní obsahové analýzy bylo vhodně zvolenou 

kombinací, která přispěla ke komplexnosti práce. Způsob interpretování  nebyl vždy zcela precizní. Autorka 

často zůstává u pouhého výčtu pojmů různých teoretických přístupů, aniž by je blíže vysvětlovala a propojovala 

se svým tématem. Autorka není úplně přesná ve svých vyjádřeních, deklaruje, že se věnuje samotné 

marketingové komunikaci, která využívá různých nástrojů s následným dopadem na obsah předkládaný 

příjemcům. Samotnou marketingovou komunikaci ale neřeší a blíže se jí nevěnuje, soustředí se primárně už na  

mediální publicitu, z níž vychází. Autorka vyvrací jednotlivé hypotézy ve spojení s jednou proměnnou, čtenáři 

nenabízí interpretaci dané situace, kdy by se snažila vyložit, proč je tomu tak, případně nahlédnout na to, jaký 

vliv mají na výsledek (např. zvyšující se návštěvnost navzdory hypotéze: ) ostatní proměnné - faktory ovlivňující 

cestovní ruch. To lze  považovat za případné rozšíření a obohacení práce. Nevhodné formátování a struktura 

práce jí zbytečně "ubírají".  

 

 

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

5.1 Podle čeho jste určovala faktory ovlivňující výběr destinace - na mysli mám první výběr do 

dotazníkového šetření?   

5.2 Dle čeho si vysvětlujete, že hypotézy byly často vyvráceny - např. se se zvyšoval počet zmínek o 

pozitivních zkušenostech turistů z Řecka a návštěvnost klesala? 

 

 

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! 

 


