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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 práce obsahují všechny hlavní body z hlediska teoretického i metodologického, se kterými výsledná práce  

 

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 A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Z pohledu požadavků na diplomovou práci text obsahuje více než dostatečné množství teoretických opor a 

předkládá poznatky, které jsou bezpochyby původní a napomáhají lepšímu pochopení politického chování 

mladých lidí. V rámci literatury by šlo být ještě o stupeň kritičtější, místy jsou argumenty skládány deskriptivně, 

což ale nesnižuje kvalitu textu samotného. 

 

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 

A 



s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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)  

Z pohledu formálního nelze práci nic vytknout, snad jen, že by se ještě dalo zapracovat na struktuře práce a 

"zlehčit ji" a některé pasáže zkrátit, což je ale běžný problém všech prací. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomantka si zvolila téma, které propojuje několik sociálně vědních disciplín, především pak politickou 

sociologii, psychologii chování a mediální a komunikační studia. Práci hodnotím výborně, a to z několika 

důvodů. Předně ji zdobí více než 1000 získaných respondentů pro kvantitativní výzkum, který byl proveden 

detailně a směle může konkurovat zavedeným výzkumným agenturám, což autorka ukazuje i na korelaci s jinými 

výzkumy, která se pohybuje v rámci statistické chyby. Práce také velmi vhodně čerpá z aktuálních teoretických 

prací, a to jak z českého, tak z mezinárodního prostředí (např. Westenberg, de Vreese, Livingstone nebo 

Hargittai). V závěru pak práce s dostatečným sebevědomím dokládá výsledky testování hypotéz a spolu 

s detailními výsledky výzkumného šetření překládá vysoce aktuální, interdisciplinární práci, která jednoznačně 

splňuje nároky kladené na diplomovou práci. 

 

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

5.1 Jedním ze závěrů práce je, že "nárazové mediální kampaně, vyzývající k účasti ve volbách, 

pravděpodobně mladé lidi pravidelné politické participaci a angažovanosti nenaučí". Jak mohou 

zpravodajská média pozitivně přispět k vyšší politické participaci mladých lidí? Čeho by se měla naopak 

vyvarovat? 

5.2 Kdo nebo co má podle Vás v roce 2018 největší mobilizační potenciál k tomu dostat mladé lidi 

k volbám? 

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: 18. 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.    

 


