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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) 

Nejsem si zcela jist, nakolik bylo cíle dosaženo, v tezích stojí, že diplomant chce dojít k vytvoření kompletního 

mediálního obrazu, což je s použitím dvou tištených médií a při absenci elektronických médií prakticky nemožné. 

Struktura odpovídá tezím, technika práce rovněž. 

 

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 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

Zpracovaná literatura ve vymezeném období opovídá diplomantovu záměru, problém vidím v kritickém 

zhodnocení, resp. v absenci vlastního názoru. Výzkum je poctivý, zdá se přesný, ale závěry jsou odosobněné a o 

přínosu práce k rozvoji oboru, tedy žurnalistiky, mám jistou pochybnost.    

 

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  2 

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 

1 



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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Analytické pojetí práce je důkladné, nutno ocenit diplomantovu pečlivost a píli, s níž prostudoval novinové texty 

ve vybraném období a na základě kvantitativní analýzy potvrdil, resp. vyvrátil své hypotézy. Až na drobné a 

neopravené překlepy je práce jazykově v pořádku, drobné formulační neobratnosi lze přehlédnout. Jedinou 

faktickou chybu, kterou jsem v práci objevil, lze nalézt na str. 22, kde diplomant přejmenoval někdejší senátorku 

Jaroslavu Moserovou na Janu Moserovou.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

K předechozímu hodnocení je třeba dodat, že  věcný a strohý přístup de facto nepřinesl nic nového, pouze shrnutí 

dostupných informací a jejich kvalitativní a kvantitativní analýzu, která nepřinesla moc velké překvapení. Chápu, 

že si diplomant snažil zachovat od osobnosti exprezidenta Václava Klause jistý odstup, ale jeho vlastní názor na 

jednotlivá zkoumaná období a historický kontext a roli, kterou exprezident sehrál prostě chybí. Tento přístup 

bych ocenil, kdyby šlo o diplomovou práci v oboru statistiky nebo matematické analýzy, ale zkoumané výsledky, 

k nimž diplomant došel, by si na katedře žurnalistiky vyžádaly širší a hluhbší zhodnocení, nikoliv pouze 

jednostránkový závěr celé práce. Neosobní přístup jako by diplomovou práci anonymizoval, což je škoda.  

 

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

5.1 Co vás vedlo k onomu strohému přístupu. 

5.2 Když jste pročítal jednotlivé články V LN  A HN , vyvolaly ve Vás někdy nesouhlas a potřebu (později 

potlačenou) je okomentovat?  

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, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


