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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) 

Výsledná práce se lehce odchyluje od původního plánu volbou výsledného vzorku pro analýzu - autorka však 

změnu v práci dostatečně objasňuje.  

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Autorka v úvodu práce nabízí logicky strukturovaná teoretická východiska, která funkčně kombinují 

feministickou perspektivu, zhodnocení reprezentací feminismu v médiích a pojednání o faktorech ovlivňujících 

práci novinářů a novinářek. Zároveň poskytuje vhled do základních reálií týkajících se tématu (politická situace v 

Rusku, vztah politiky a církve) a obšírně představuje aktivity skupiny Pussy Riot včetně interpretací jejich 

politických cílů. V kapitole 1.1.3 možná lehce (minimálně pro české prostředí) nadhodnocuje význam vstupu 

občanské žurnalistiky do novinářské profese, stejně jako práci novinářů se zdroji ze sociálních sítí (bylo by dobré 

k této oblasti citovat některé odborné zdroje a výzkumy k tématu). Na s. 43 se objevuje tradiční zkratka 

"komunistický list Rudé právo". Vlastní výzkum je systematický, přehledný a přináší zajímavé a oborově cenné 

informace, v jejichž interpretacích autorka opět funkčně propojuje feministickou teorii a oblast journalism 

studies.   

 

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 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 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 neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

 

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

Po formální stránce nemám k práci výraznější výhrady, jazykově i stylisticky je v pořádku, jen výjimečně se 

objevují překlepy (např. "dle stanových kritérií" - s. 46). V závěru se na s. 66 objevuje překlep (který má 

důsledky pro obsah textu) - autorka píše, že západní média čin odsoudila a naproti tomu ruská média čin 

odsoudila. Jedná se ale o výjimečná přehlédnutí v práci, která jinak prošla důkladnou korekturou.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Diplomová práce Daniely Pokorné zpracovává zásadní a aktuální téma, které autorka uchopuje 

z interdisciplinární perspektivy, což jí umožňuje zajímavě interpretovat svá zjištění v kontextu oboru mediálních 

studií i feminismu. Práci navrhuji hodnotit stupněm výborně.  

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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 elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


