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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) 

Předně musím konstatovat, že jsem u práce nebyl od začátku, ale že jsem její vedení převzal asi dva měsíce před 

dokončením. V tu chvíli byla diplomantka nešťastná, nevěděla, co má s prací dělat a jestli postupuje správně, 

takže mým prvním úkolem bylo ji pozitivně motivovat a směřovat k dokončení již odvedené práce.  

Po zhodnocení stavu jsme v diskusích dospěli k zásadnímu překopání struktury práce a precizovali jsme a 

zjasňovali její uchopení. Soustředění na tři kauzy, které spojuje globální charakter organizací, v nichž se 

odehrávaly věci, podle mého velmi pomohlo. Přitom cíl zůstal stejný.  

Tedy práce se určitě odchýlila od tezí, ale tak, aby se záměr zjasnil a výsledky byly relevantní.      

 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji  1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu  1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli  1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru  1 

 

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

Anna mě překvapila znalostí z medicínského oboru sexuality, což dokládá i text práce. Je to poučená studie 

s přesahem do psychologie i medicíny, jejíž podstata je v důsledném zkoumání principů nutné manipulace 

zpravodajských rutin při referování o tak ožehavých a choulostivých tématech. 

Myslím, že na bakalářskou práci je odborné zázemí (i literatury) nadstandardní a zpracování jednotlivých 

zpravodajských výstupů pečlivé a tím pádem průkazné. 

V jednoduchosti je krása – práce jasně ukazuje, že skauti, BBC a katolická církev mají kupodivu společné 

problémy a že zpravodajství se nutně potýká s problémem, jak je medializovat. Medializací kauz se však zároveň 

podílí na jejich negativním obrazu. V tom vidím i přínos pro obor. 

   

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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů   1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru  1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu  1 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

 1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

 1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava  1 

 

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

Jazyková a stylistická úroveň je standardní, všechny formální náležitosti jsou splněny. Přílohy jsou adekvátní, 

grafy a tabulky mají hodnotu dokladového a přehledového materiálu, nikoliv pouhé ilustrace.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Ačkoliv jsme se s diplomantkou nestačili příliš poznat, mohu konstatovat, že od začátku věděla, co chce a 

s malou korekcí svůj cíl naplnila. Je evidentní, že rozumí problematice samotné, kterou si na této práci rozšířila 

ještě o mediální aspekt, pronikla do manipulativních technik rutin zpravodajství a podle mého přesně detekovala 

a definovala znaky s tím spojené. Samo používání pojmu „zneužití“ se ukazuje jako velmi problematické, 

obsahující negativní konotaci a v podstatě bez soudního rozsudku v dané kauze vylučuje nepředpojatost.  

Diplomantce gratuluji, že se v posledních týdnech vzepjala tomuto výkonu.  

 

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

5.1  

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: V Praze 26. 5. 2017                                                               Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


