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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) 

Autorka zúžila rozsah sledovaného materiálu (méně událostí a médií) a prohloubila analýzu o kvalitativní 

interpretaci. Obě změny promýšlela, konzultovala, v úvodu je připomíná (byť nepřesně: na kvantitativní 

zpracování fakticky nedošlo) a výsledné práci podle mého soudu prospěly. 

 

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 1 

 

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

Autorka shormáždila a zpracovala relevantní soubor sekundární literatury a vhodně ji, zvláště v teoretické části,  

využívá k vyložení konceptů, s nimiž pracuje. I když začíná na velmi obecné úrovni sociologie vědění  (Berger a 

Luckmann), neztrácí téma práce ze zřetele a v ukázněně deduktivním rámci ho vykládá (není ale jasné, proč 

Thomasův teorém cituje práce přes Šanderovou, s. 5). 

 

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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

 

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

Práce je přehledně a logicky strukturovaná a je opatřena spolehlivým a přiměřeně detailním poznámkovým 

aparátem (odkaz na trvezní uvedené v práci chybí jen czela výjimečně, viz "ve většině zemí světa", s. 14). 

Pečlivě sestavená a dobře promyšlená práce trpí drobnými stylistickými zaváháními ("hromadná úmrtí velkého 

množství lidí", "skrze média", s. 3) a výjimečně i pravopisnými nepřesnostmi (chybějící čárka před "a proč je 

tedy",  "a teorie sociálního konstruktivismu je proto", s. 4, ad.).  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka předložila původní, zajímavou a pečlivě zpracovanou práci, na níž je cenná zejména ukázněnost, s níž 

ke zpracování přistoupila. Autorka prokázala, že si dokáže téma vymezit, ohraničit a promyšledně definovat 

příspupy, jimiž je možné téma uchopit. V přístupech ke konstrukci mediálního obrazu standardně připomíná 

nastolování agendy a gate-keeping a inovativně přidává Jamesem Lulem inspirovanou konstrukci zpráv jako 

mýtů (kap. 2.5, byť výklad Lulova přístupu je snad až příliš popisný). Poněkud problematický je přístup 

k mediální konstrukci smrti přes Woodthropovo "veřejné umírání", v němž nejde o hromadná úmrtí jako 

následek teroristického činu, ale o veřejné prožívání smrti. Vlastní analýza (kap. 3 a 4) dokládají, že autorka 

zvládla techniku analýzy, umí si stanovit výzkumné otázky a využít postup, který vede k jejich zodpovězení. 

Problematické je tvrzení o kombinaci metod (úvod a s. 20, protože fakticky je využit pouze kvalitativní přístup) 

Zvláště kap. 4 Výsledná zjištění považuji za  přínosná pro obor a rozbor rámců zpráv a narativů za velice zdařilý. 

Práci rozhodně doporučuji 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 

 

      

 

 

Datum: 3. černa 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! 

 


