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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) 
Změny jsou zřejmé: z názvu práce zmizelo "hledisko nastolování agendy" a nahradilo ho "rámcování tématu", 
z dílčího cíle ("dílčími cíli bude analýza rámcování imigrace českými médií…")  se tak stal cíl hlavní, resp. 
tento cíl zmizel ("…a komparace těchto rámců se způsoby uchopení tématu migrace v některých zahraničních 
médiích"). Toto zúžení je přijatelné, méně možná vyřazení "zpravodajství celoplošných rozhlasových a 
televizních stanic" (které navíc ve výsledném textu není nijak zdůvodněno?) a rezignace na zapojení 
kvalitativního přístupu. 
 
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 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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Jestliže se autorka rozhodla pro výše uvedená zúžení, mohla se i v teoretické části obejít bez podkapitol 
vázaných na nastolování agendy, zvlášt když v empirické části tato teorie neožívá (supluje jen krátká 
podkapitolka 1.1.2 České veřejné mínění k otázce imigrace, postavené na průzkumu "Centra pro sociologický 
výzkum"?) a v závěru sama autorka přiznává, že "z této analýzy mediálního rámcování však nelze vyvodit 
žádné závěry o tom, jaké účinky měly na veřejné mínění jednotlivé mediální rámce." 
Kladem předkládané práce je zbytek teoretické části, postavený na důkladných rešerších i méně známých 
zdrojů (řada aktuálních zahraničních i českých studií na téma imigrace/nti v médiích na str. 19-20 a 21-22 je 
asi největším přínosem tohoto oddílu), stejně jako provedený kvantitativní výzkum. Škoda, že obě části autorka 
nedokázala intenzivněji propojit (srovnat a interpretovat).  
  
 



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 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.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce zjevně prošla důkladnou korekturou, které unikly jen drobnosti typu věty začínající číslovkou (str. 39) 
nebo nejasného příkladu s "bombardováním letadla" (str. 11). Je "lexikální filtr" na str. 30 uveden bezchybně? 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Přes nesporné kvality předkládané práce se nemůžu ubránit dojmu, že ne všechna zúžení oproti tezím byla 
vhodná a dostatečně zdůvodněná, zjištěné výsledky pak na závěrečných stranách práce zbytečně opakované. I 
proto navrhuji komisi hodnocení stupněm "velmi dobře". 
 
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:                                                                      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.    
 


