UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí/ho práce
Posudek oponenta/ky
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Pejšová Zuzana
Název práce: Novela školského zákona: Mediální obraz inkluzivního vzdělávání
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Vlasák Zbyněk
Pracoviště:
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
V práci nedošlo k odchýlením od 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
1
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka se rozhodla o přínosný ponor do odborné literatury týkající se inkluzivního vzdělávání a následně podala
funkční výtah z problematiky. Na ten pak navázala opět funkčním zpracováním mediálněteoretických
východisek. Jako techniku zpracování si zvolila kvantitativní obsahovou analýzu a i tu zvládla velmi precizním
způsobem (snad s výjimkou použití typu grafu u doplňků článků).
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
1
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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
1
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

3.5

Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Jde o jednu z mála prací, kde je jazyková a stylistická úroveň předností, nikoliv slabinou.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Práce si kladla za cíl zanalyzovat informování českých médií o problematice inkluzivního vzdělávání, přičemž
autorka pozornost zaměřila i na negativní kampaň deníku Blesk, zkoumala nakolik mohla být ostatní média touto
kampaní ovlivěna, jak se informování lišilo napříč spektrem zpravodajských serverů, které politické události
tímto informováním zahýbaly více, které méně. Práce pak stojí především na precizní kvantitativní obsahové
analýze, která navíc vybízí k dalšímu kvalitativnímu rozpracování.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Co myslíte, že mohlo stát za rozhodnutím Blesku vyhlásit kampaň proti inkluzi?
5.2
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: 31. 5. 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!

