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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) 
Teze předjaly podobu práce věrně - vč. nepříliš funkční teoretické/rešeršní části či metodologického/analytického 
tápání. Teze (v mnou posuzovaném výtisku) jsou bez razítka a podpisů. 
 
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 4 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 4 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce představuje pokus o další generickou DP typu "mediální obraz", v němž jsou však zhmotněny snad 
všechny potenciálně se nabízející neduhy - od samotného titulu práce (mediální obraz v denním tisku, media 
image), přes úvodní, "teoretickou" část (jako povinný rituál uvedeno několik klasických konceptů/teorií, 
prověřených desetiletími, na prostoru, který stačí tak na povšechnou slovníkovou definici) s takřka absentující 
rešerší (autorka sama přiznává, že primární literaturu nahradila tu diplomovou prací, tu komentářem 
z Guardianu), nastavení výzkumu (dle "zdůvodnění výběru" na str. 33 jako by autorka znala jen tisk a 
internet/soc. sítě, resp. neměla povědomí o existenci mediálních fulltextových archivů) a jeho provedení 
(kvantitativní část je primitivní "čárkování" o několika málo proměnných, kvalitativní část není kvalitativní, ale 
kvantitativní práce s proměnnou výskyt rámců - kategorie zde nevzlínají v průběhu výzkumu, ale jsou jí určeny 
už předem) až po interpretace (z teoretické části není na co navazovat, takže probíhají intuitivně až zmatečně, viz 
pokus o zapojení gatekeepingu).   
 
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 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.)  

3 

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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Neobratné formulace ("texty nesou znaky zpravodajských hodnot", "v Africe má podobné postavení Jižní 
Afrika"), překlepy (úsměvné jsou "vyspané hodnoty"), selhávající odsazení řádků (titulky na str. 15, 16), 
nesoulady mezi názvy organizací a jejich zkratkami (Fairtrade International x FLO, Sdružení komunikačních a 
mediálních agentur x SKMO), avšak vše ve stále ještě přijatelné míře.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Na předkládané diplomové práci lze snad ocenit výběr tématu a registrování existence kritického přístupu k němu 
- bohužel ve všech relevantních parametrech (mediálněvědních, se studiem a tvorbou odborného textu 
souvisejících, tedy zejm. 2.1 - 2.5) je práce po mém soudu nejlépe dobrá. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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.    
 


