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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) 

Všechny změny autorka v úvodu práce odůvodnila. Myslím, že prospěly, původní záměr byl na jedné straně širší, 

na druhé straně nezahrnoval volbu ředitele ČTK.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Otázka je, zda lze v tak neuchopitelném tématu jako je "veřejná služba" hovořit o úplnosti literatury. Z velké 

části musí nutně jít o literaturu přehledovou (McQuail, Jirák), ne-li učebnicovou, kromě ní o publicistickou 

(Hvížďala) a nebo úvahovou (např. Jakubowicz, Saldaňa). Autorka se pokusila načrtnout základní rysy 

veřejnoprávnosti v co největší možné míře, i když spíše informativním způsobem.  

K této literatuře se nestaví kriticky, využívá ji k popisu. Nalezla metody analýzy, které ji vyhovovaly a které 

umožňovaly částečně porovnávat neporovnatelné - typologie zdrojů i rozsah materiálů z jednotlivých zdrojů se 

velmi lišila. 

Myslím, že práce, zejm. praktická část, je slušným příspěvkem k výzkumu oboru, neboť na případové studii 

obecné "volby generálního ředitele" ukazuje přibližný médii očekávaný profil osoby, která má post zaujmout. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.)  

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Práce má logickou strukturu, autorka rozebírá jednotlivé aspekty a jevy, o kterých média v souvislosti s volbami 

generálních ředitelů referovala a dokonce je porovnává v krátkých zastaveních mezi sebou. 

Veronika používá relevantní pojmy, dodržuje citační normu a jazyková a stylistická úroveň práce je zcela 

vyhovující. Ke grafické úpravě nemám zásadnějších připomínek. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Veroniky Zemanové se pokouší vykreslit portrét hledaného ("WANTED") generálního ředitele 

veřejnoprávní instituce. Vychází z představy, že jde o klíčový post nejen v lokálním mediálním světě a všímá si 

aspektů, které konkrétní tři volby novináře zajímaly. Na závěr tedy i tento pomyslný portrét zpětně sestavuje. 

Z toho vychází jako nejsmutnější figura ředitel ČTK, jehož volba nezajímala téměř nikoho. 

Toto samotné si myslím, je pozoruhodný přístup. 

Vím, jak Veronika na textu pracovala, jak konzultovala a myslím, že se dobrala uspokojivého výsledku. Oceňuji, 

že v úvodní části praktické části podrobně líčí postup výběru vzorků i klíčových slov, resp. kategorií. Škoda, že 

samotná analýza se neustále pohybuje mezi analýzou a popisem, někdy je líčení aspektů reprezentace velmi 

deskriptivní. Ale zase vytyčení jednotlivých témat reprezentace celý text zpřehledňuje a snad i zobecňuje.   

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 8. 1. 2018                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, 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.    

 


