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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)
Výsledná práce z většiny odpovídá tezím.
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
3
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
2
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
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka místy pracuje s málo zdroji, resp. opakuje se např. citace stále téhož zdroje, který je navíc už starší a
věnuje se historickým souvislostem, jež nejsou pro účely práce zcela relevantní (Benda), další zdroje jsou
povětšinou "fakultní" a bylo by vhodné jejich seznam rozšířit. Teorie věnující se suplementu jako samostatnému
tématu by mohla být naopak mnohem podrobnější. Některé výčty či přehledy jsou poněkud nadbytečné či ne
zcela hodnotné (podoba redakcí, uvedené schéma vlastnictví médií je přejímáno v podobných pracích už
notoricky).
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
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci

3.5
3.6

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

2
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Text je srozumitelný, bez zásadních chyb, až na některá ne zcela vhodná vyjádření ("práce odhaluje jazykovou
složku" apod.), příloha není využita.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Volba analýzy časopisového suplementu je zajímavá. Jednotlivé pasáže by mohly být lépe propojeny; některá
témata jsou relevantní, ale jen "nakousnuta" (lingvistická analýza), a jejich výsledky tudíž spíše kusé a poněkud
nahodile působící, třebaže jejich zařazení by bylo vhodným doplňujícím pohledem k analýze kvantitativní.
Samotná kvantitativní analýza nicméně staví na srozumitelně definovaných výzkumných otázkách, jež autorka
zodpovídá a jež přinášejí některá zajímavá zjištění (která do jisté míry sledují vývoj obou suplementů,
pozoruhodné je mj. zjištění ohledně zastoupení rozhovorů s muži a ženami), je srozumitelná a pečlivě
zpracovaná. Přestože práce působí místy jaksi nedotaženě, komparativní analýza přináší zajímavá data a práce
splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jak byste charakterizovala nejzásadnější rozdíl/y mezi oběma suplementy vycházející z kvantitativní a
kvalitativní analýzy?
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.

