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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) 

Jak teoretická, tak praktická část diplomové práce Jany Štíplové  respektuje schválené teze.  

 

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 2 

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 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Dobrá orientace autorky v odborné literatuře vztahující se k islámu (nezbytný předpoklad pro pochopení 

ideologických  kořenů Islámského státu),  dále z oblasti teorie propagandy a audiovizuálních médií. Výrazná 

snaha o kritický přístup k odborné literatuře a   hledání vlastních závěrů, včetně nutné konfrontace odborné 

terminologie z těchto  vědních oborů. Práce má charakter původní studie, postavené  na vlastním sběru 

podkladového materiálu k obsahovému zaměření a propagandistickému působení videí IS prezentovaných na 

internetu nebo přebíraných v celosvětovém měřítku televizními stanicemi, nevyjímaje ty  české. Velmi přínosná 

je zejména praktická část práce, v níž se  autorka zabývá konkrétními  metodami využití obrazových a zvukových 

prvků videí IS k propagandistickým účelům  v rámci tzv. hybridní války (způsob práce s obrazem, barvou, 

střihem, jednotlivými zvukovými elementy) a kategorizací  videí z hlediska obsahového zaměření.    

 

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)  

Srozumitelná struktura práce, dobrá stylistická úroveň a čtivost textu. Proporcionálně a komplexně  zvládnutá 

terminologie ze tří relativně vzdálených teoretických disciplín (islámu a  teologie,  propagandy a audiovizuálních 

médií).   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomantka  přistoupila ke zpracování tématu s osobním zaujetím a svědomitostí. Jednotlivé kapitoly průběžně 

a pravidelně s vedoucím práce konzultovala. Práce poskytuje relativně komplexní a vyčerpávající vhled do 

zkoumané problematiky a reprezentuje jeden ze seriózně a korektně zpracovaných příspěvků na téma 

propagandistického působení videí Islámského státu.  Splňuje všechny potřebné předpoklady pro přijetí 

k obhajobě. Navrhuji hodnotit ji známkou výborně.  

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


