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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 vychází ze schválených tezí, pouze její struktura se odlišuje od původního plánu, ovšem nikterak 

v zásadní a nepřijatelné míře. 

 

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 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 

 

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

Autorka předložila po neúspěšné červnové obhajobě revidovaný text. Co se týče obsahu výsledné práce, lze jej 

hodnotit podobně jako v původním posudku a je namístě zopakovat, že pisatelka k tématu přistupuje s vědomím 

jeho obsáhlosti, a proto uplatňuje redukcionistický přístup při jeho zpracovávání, což ovšem otevřeně přiznává  

a což je v bakalářské práci přijatelné. Je vidět, že si dala práci s vyhledáním adekvátních zdrojů informací,  

i když do značné míry svůj výklad staví na poznatcích z neakademických textů. Dílo ovšem stále vykazuje 

prohřešky proti akademické preciznosti. Hned v úvodní pasáži na straně 3 je přislíbena kvalitativní analýza 

osobních výpovědí marockých novinářů, ale nakonec je nabídnuta spíše jen sumarizace poznatků z nich 

vyplývajících bez použití jakýchkoliv analytických technik. Prezentovány jsou citace i parafráze z provedených 

polostrukturovaných či hloubkových rozhovorů, jejich kompletní přepis ovšem není k dispozici mezi přílohami. 

Při řazení podkapitol by bývalo bylo vhodnější podkapitolu 4.2 Srování odpovědí posunout až před závěrečnou 

kapitolu. Co se týče terminologie, je zapotřebí pozastavit se u používaného termínu rádiové stanice, v diskurzu  

je totiž zakotven spíše termín rozhlasové stanice. Přes všechny připomínky je možno konstatovat, že se studentce 

povedlo přiblížit čtenářům marocký mediální systém a jeho specifika. 

 

 

 

 



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 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 4 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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.) 

1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

 

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

Nynější verze bakalářské práce nevykazuje oproti její předchozí variantě žádné zásadní nedostatky, kvůli nimž 

by ji bylo nevyhnutelné nedoporučit k obhajobě. Došlo k výraznému zlepšení v případě dodržování odborného 

stylu, platné kodifikace pravopisné normy a pravidel pro odkazování do zdrojů. Poznámkový aparát přesto stále 

zůstává spíše místem samotného výkladu než pouhých poznámek nebo odkazů do pramenů. Taktéž z něj 

nevymizelo různorodé formátování textu. V minulém posudku byla vytýkána i nekodifikovaná podoba psaní 

uvozovek v českojazyčném textu, tento nedostatek se povedlo nezcela odstranit. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Dílo lze v jeho druhé podobě doporučit k obhajobě. Vyzdvihnout je možno jeho přínos k obohacení oborového 

diskursu, o nějž se stará přiblížení marockého mediálního systému. Kriticky je naopak nezbytné nahlížet  

na prohřešky proti akademické preciznosti, které snižují jeho úroveň až natolik, že je namístě navrhnout jeho 

celkové hodnocení stupněm DOBŘE. 

 

 

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

5.1 Z některých rozhovorů vyplývá, že by v Maroku měla fungovat latentní cenzura nebo autocenzura. Lze 

tvrdit, že tam skutečně existuje? Svou odpověď zdůvodněte. Pokud skutečně existuje, jaké jsou její 

konkrétní mechanismy? 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

 

 

 

 

 

                                      2. září 2017                                                                          PhDr. Jan Jirků             

 

            

 

 

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! 

 


