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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) 

Autorka předpokládala v tezích využití některých informačních zdrojů, které ale pak nebyly dostupné, což je 

právě záležitost dobových médií. Stejně tak jen částečně dostupné byly dobové fotografické materiály a reklamy.  

 

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 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Autorka pracovala se zahraničními informačními zdroji. I když bylo by jistě možné zapojit do textu i publikace 

českých autorů Pacnera, Vítka a Toufara a amerických vesmírných letech. V tomto směru by bylo možné 

pracovat hlavně s texty Karla Pacnera, který byl v USA při prvním letu na Měsíc. Když je v práci popisováno, 

jaká byla komunikační strategie při tomto letu a jak fungovala spolupráce s novináři, tak by bylo možné skutečně 

uvést postřehy Karla Pacnera, jakým způsobem on vnímal podmínky pro práci novinářů při prvním americkém 

letu na Měsíc.  

Pokud jde o strukturu práce, tak ve výsledném textu je diskutabilní část, která se týká přehledu událostí 

politických i mediálních v USA. Tato celá část by mohla být v příloze. Je určitě k diskusi, na jakém principu je 

výběr těchto událostí uskutečněn. Proč tam určité události jsou zastoupeny, stejně tak jména novinářů. Také není 

úplně jasné, proč je tento přehled postaven hlavně na odkazech na internetové stránky, i když by bylo možné 

využít přímo odbornou literaturu k politickému i mediálnímu vývoji USA. Celkově by ale bylo možné tuto část 

dát mimo hlavní text.  

Z konzultací vím, že autorka se u tohoto tématu potýkala s dostupností informačních zdrojů. Proto hodně 

pracovala s informacemi z internetu, částečně přímo na webu NASA. Z hlediska literatury pro ni byly základní 

publikace Harlen Makemson a dvojice Davied Meerman a Richard Jurek, s nimiž autorka výrazně pracovala. Na 



základě literatury a internetových zdrojů připravila přehled vývoje komunikační strategie NASA, kdy je dost 

podrobně popsáno, jakým způsobem NASA proměňovala od 50. do 70. let svoji komunikaci s veřejností. 

Autorka zaznamenala také činnost klíčových osobností při zajišťování této komunikace. Je i zřejmé, jakým 

způsobem do komunikace vstupovalo napětí mezi Východem a Západem a konkrétně vesmírné soutěžení mezi 

USA a SSSR. Pak by mohlo být na základě literatury ještě více rozpracováno, jakým způsobem obě velmoci 

tehdy kosmonautiku zapojovaly do realizace svých propagandistických plánů.  Předložená diplomová práce je 

hlavně přehledová, méně analytická, postavená na zpracování zahraničních informačních zdrojů. V českém 

prostředí ale prvně prezentuje pohled na americkou kosmonautiku prostřednictvím pohledu přes komunikační 

strategii NASA.             

 

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  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Jak bylo výše uvedeno, tak je diskutabilní celkové zařazení přehledu vývoje politických a mediálních události 

v USA přímo do textu, zda by nebylo vhodnější zařadit tuto část do přílohy. U poznámkového aparátu není nutné 

vždy opakovaně u publikací uvádět kompletní bibliografické údaje. Na zdroje je odkazováno. Textu by prospěla 

ještě jedna korektura. Text má velmi solidní grafickou úroveň, kdy jsou zařazeny i dobové fotografické 

materiály.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka se ve své diplomové práci věnovala komunikační strategii NASA. Popsala, jakým způsobem došlo 

k proměně této strategie, jaké byly klíčové osobnosti, jak fungovala spolupráce mezi NASA a novináři. Zajímavé 

jistě také je, jakým způsobem vystupovala na veřejnosti první skupina amerických astronautů na základě 

uzavřených smluv. I je přehledně popsáno, jak právě způsob vystupování jednotlivých astronautů působil na 

americké novináře. Z hlediska zpracování by bylo jistě dobré, pokud by také bylo realizováno více, jakým 

způsobem konkrétně nejvýznamnější americká média informovala o vesmírných letech, aby tak mohlo být 

podrobněji ukázáno, jak byla komunikační strategie NASA skutečně efektivní.        

 

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: 19. 6. 2017                                                                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.    

 


