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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 podoba bakalářské práce vychází ze schválených tezí jen částečně. Diplomantka v úvodu (viz str. 3-4) 

vhodně odůvodňuje, proč došlo ke změnám - a to jak ve struktuře, tak i v cílech práce: "Teoretická část se skládá 

ze tří kapitol. Oproti tezi bakalářské práce jedna přebývá, rozhodla jsem se zařadit do práce i kontext. Podmínky 

pro novináře jsou totiž ovlivňovány i politickou nebo náboženskou situací. (…) V tezi mezi výzkumnými 

metodami jmenuji i narativní a tematickou analýzu marockých médií, té se ale nakonec pro obsáhlost tématu 

omezování novinářů věnuji pouze velmi okrajově." Se zmiňovanými změnami jsem jako vedoucí práce při 

konzultacích souhlasil, protože se ukázaly jako funkční.    

 

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 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Oproti první verzi práce, kterou diplomantka předložila v květnu, doznal současný text výrazných změn. Autorka 

již nepoužívá tak často publicistické obraty, zpřesnila pojmový rámec a tvrzení opírá o literaturu, popř. zdroje.    

 

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 2 

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 

2 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

 

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

Výsledný dojem z předloženého textu kazí drobné chyby či překlepy: "…sultáni z dynastie Alawitů, kteří jsou 

považování za přímé potomky…" (viz str. 5), "Hnutí 20. února vedli převážné mladí lidé…" (str. 9), "Hnutí 20. 

února se postupně měnilo v neaktivní opozicí, jejíž členové…" (viz str. 11), "…dětí mezi 6 a 11 lety…" (viz str. 

13), "Na rozdíl od televize se zpravodajské pořady komerčních rádii zaměřují na lokální…" (viz str. 18), "…v 

redakci francouzského satirického časopis Charlie Hebdo…" (viz str. 20), rozkolísané psaní velkých a malých 

písmen u tzv. Arabského jara (srovnej např. strany 9, 23, 24), "V Maroku zákon speciální zákon o přístupu 

k informacím chybí." (viz str. 34) a ve výčtu by bylo možní pokračovat.     

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Nová verze bakalářské práce Petry Dvořákové si zaslouží býti obhájena. 

 

 

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

5.1 Diplomantka se v práci na několika místech (kupříkladu na str. 30) zmiňuje o vzniku Národní tiskové 

rady. K jakým krokům již při formování tohoto orgánu došlo?     

5.2       

 

 

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

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 5. 9. 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 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! 

 


