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1. VZTAH SCHVÁLEN$CH TEZÍ A V$SLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zak!í"kujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schválen&m 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odch&lení je 
v práci 
zd'vodn#né a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odch&lení je 
v práci 
zd'vodn#né, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odch&lení není 
v práci zd'vodn#né 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schválen&m 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁ( (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, p!ípadn# konkrétní popis hlavních v&tek) 
Oproti tezím v&sledná práce zcela postrádá teoretickou a metodologickou )ást (by* obsahuje aspo+ jasn& popis 
postupu p!i v&zkumu). Do té míry, v ní" teze p!edpokládají vypln#ní p!edpokládané mezery v reflexi britské 
politické fikce, se práce také odklání od jednoho z avizovan&ch cíl'. Diplomant si je t#chto odch&lení v#dom a 
vysv#tluje je r'zn&mi faktory (str. 6), z nich" se v$ak "ádn& neodkazuje k pot!ebám samotného v&zkumu, pop!. 
ke zm#n# teoretické perspektivy v d'sledku pokro)ilej$í znalosti problematiky.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU V$SLEDNÉ PRÁCE 
Vypl+ujte )íslicí na $kále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (v&borné – velmi dobré – dobré – dostate)né – nedostate)né) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 5 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 4 
2.3 Úrove+ zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického v&zkumu 4 
2.4 Schopnost sestavit a pou"ít soubor metod p!im#!en& cíli 4 
2.5 P'vodnost práce, p!ínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁ( (slovní hodnocení obsahu v&sledné práce, p!ípadn# konkrétní popis hlavních v&tek)  
Na str. 5 autor tvrdí, "e "pro p!edkládanou práci tak tedy spí"e chybí teoreticko-metodologické ukotvení, resp. je 
na materiál, kde noviná!i nejsou v hlavní roli, jen t"#ko aplikovateln$." P!itom bez problém' a nikoliv marn# 
aplikuje McNaireovu typologii noviná!sk&ch stereotyp' p!i vlastní anal&ze. Tato záv#re)ná, bohu"el stru)ná )ást 
práce je i pom#rn# zda!il&m prvním krokem ke skute)né anal&ze. Pouhé p!ejímání existující typologie spolu 
s tabulkovou evidencí jednotliv&ch epizod seriál' jakoby nazna)ovalo kvantitativní obsahovou anal&zu. P!esto 
práci schází kvantitativné p!ísnost, a tedy jde o práci v zásad# interpretativní, jak autor sám správn# deklaruje. 
Bohu"el. jeliko" je jeho hermeneutick& postup velmi osobní a nekomunikuje s dosavadními znalostmi, p!ínos 
práce je miziv&. 
 
3. HODNOCENÍ KONE%NÉ PODOBY V$SLEDNÉ PRÁCE 
Vypl+ujte )íslicí na $kále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (v&borné – velmi dobré – dobré – dostate)né – nedostate)né) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logi)nost struktury práce, podlo"enost záv#r'  5 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 5 



3.3 Funk)nost, úrove+, p!im#!enost poznámkového aparátu 4 
3.4 Dodr"ení cita)ní normy (pokud se v textu opakovan# objevují pasá"e p!ejaté 

bez udání zdroje, hodno*te stupn#m 5. Pokud v textu zjistíte p!ejaté pasá"e 
vydávané autorem neoprávn#n# za vlastní zji$t#ní, nedoporu)te práci 
k obhajob# a ve „zd'vodn#ní v p!ípad# nedoporu)ení“ navrhn#te, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární !ízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úrove+ práce (pokud je opakovan# poru$ována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodno*te stupn#m 5) 

3 

3.6 Oprávn#nost a vhodnost p!íloh, grafická úprava 4 
 
KOMENTÁ( (slovní hodnocení podoby v&sledné práce, p!ípadn# konkrétní popis hlavních v&tek)  
Hned v úvodu narazí !tená" na p"eklep a neúplnou v#tu: "P"edkládaná práce se v#nuje vybran$m televizním 
seriál!m a zobrzovaní médií v nich. [...] Já jsem si ji" v návrhu v#zkumu vybral jako materiál mén$ obvykl#" 
(str. 3). P!eklepy a ob)as i nejasné formulace se pak vyskytují pravideln#. Jsou to z!ejm# p!íznaky sp#$né práce, 
nebo* autor se jinak vyjad!uje kultivovan# srozumiteln# a záva"n&ch proh!e$k' proti pravopisné norm# se 
nedopou$tí. 
V#!ím, "e pokud by se autor v#noval teorii, terminologii oboru by zvládnul, p!i její absenci v$ak tento aspekt ani 
nelze !ádn# hodnotit.  
Abstrakt by m#l obsahovat hlavní záv#ry práce. 
Práce neobsahuje p!ílohy, by* do do nich mohly b&t p!evedeny seznamy epizod, které jsou v t#le práce 
nadbyte)né. A co t!eba n#jaké ilustrace ze seriál'? Vizuální v&zkumn& materiál si o to skoro !íká. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ& HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení v&sledné práce, její silné a slabé 
stránky, p'vodnost tématu a záv#r' apod.)  
Diplomant nem#l na r'"ích ustláno. Byl nucen n#kolikrát m#nit vedoucího práce. Spole)n# jsme stihli pouze 
jednu konzultaci, p!i které jsme bohu"el nediskutovali "ádn& konkrétní materiál. Jeliko" kolega Nitra podle 
mého soudu nepostrádá schopnost sepsat kvalitní diplomovou práci, mrzí mn#, "e jsem mu nemohl více pomoci 
a m'j posudek vedoucího se musí jevit jako posudek oponentsk&. Nevidím v$ak jinou mo"nost. Diplomová 
práce má demonstrovat schopnost autora samostatn# v#decky pracovat. Tuto schopnost v p!edlo"eném textu 
diplomant neprokázal. D'vody, se kter&mi se vyjad!uje k v&sledné podob# práce, nemohou b&t pro její odborné 
posouzení relevantní. Jsou relevatní pro neodlid$t$nou instituci. Pokud kolega Nitra pot!eboval více )asu na 
dokon)ení práce, m#l se obrátit na vedení své fakulty a zde své d'vody !ádn# uvést. Komise pro státní záv#re)né 
zkou$ky v$ak nem'"e b&t tím správn&m publikem.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM'TY, K NIM( SE P&I OBHAJOB' DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD&IT: 
5.1 

     

 
5.2 

     

 
5.3 

     

 
5.4 

     

 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zak!í"kujte vybrané hodnocení)  
  
v)born!  – velmi dob*e  – dob*e  – nedoporu"uji k obhajob!  
 
ZD,VODN-NÍ V P(ÍPAD- NEDOPORU.ENÍ 
Práce neobsahuje zásadní )ásti, p!edev$ím teoretické a metodologické pojednání. Mno"ství peer-reviewed 
literatury by sotva splnilo nároky na podpr'm#rnou bakalá!skou práci. Práce obsahuje !adu dal$ích men$ích 
nedostatk'. Práce musí b&t roz$í!ena o teoretickou )áast a )ást pratická musí b&t s ohledem na to nále"it# 
revidována. 
 
 
Datum: 

     

                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotov& posudek vytiskn#te, podepi$te a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát p!íslu$né katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej za$lete sekretá!ce p!íslu$né katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí b&t posudek bez podpisu.    
 


