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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) 
Práce se od tezí odchyluje v drobnostech ("Vymezení podkladového materiálu: webové stránky politických 
stran…"), jako větší problém mi přijde, že v tezích byly "zakódovány" problémy, které se ve výsledném textu 
nutně musely projevit, ať již v rovině tematické (viz "na příkladu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky 2017" v samotném názvu práce) nebo metodologické ("Práce bude sledovat jakou roli při 
rozhování hají klasická a elektronická média"). 
 
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 C 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka dokázala zrešeršovat obdivuhodné množství literatury nejen z mateřské disciplíny mediálních studií 
(byť tady se občas uchyluje k základním učebnicovým titulům), tak hned z několika souvisejících 
sociálněvědních (sub)disciplín. Jednoznačný kvantitativní plus teoretické části ale trochu kalí kvalitativní 
nedostatky - některé pasáže působí jen jako soupis výpisků bez snahy o jejich propojování, podstatná část navíc 
v empirické části "neožije". 
V metodologické části se začínají projevovat "tikající bomby" z tezí - těžko lze očekávat, že otázky po "vlivu 
komunikačních kanálů na rozhodování" plně zodpoví jen dotazníkové šetření s otázkami "myslíš si, že to má na 
tebe vliv?" Jiné otázky jsou navíc formulovány záhadně - např. "které noviny čteš?". Každy den, jednou za 
měsíc? Některé z nedostatků autorka sama zmiňuje v části Limity analýzy. Např. "nereprezentativnost vzorku" 
byla očekávatelná, když autorka zapojila do distribuce dotazníku střední školy s maturitou, stejně tak se na 
výsledcích (internet, soc. sítě) muselo projevit, že svou sněhovou kouli vypustila do sociálních sítí a data sbírala 



v prostředí internetu. Přesto autorka v interpretacích výsledky ze svého vzorku někdy vztahuje k celé populaci 
(např. "mladých lidí").  
  
 
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  C 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 
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.)  

B 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Již Anotace a Úvod naznačují, že autorka svůj oblíbený termín konzumace nevyhradila jen pro mediální 
obsahy, její příjemci tak konzumují např. komunikační kanály, televizi, rozhlas… Autorka občas přespříliš 
zobecňuje, jindy naopak přespříliš konkretizuje - někdy dokonce zvládne obojí v jedné větě ("v posledních 20 
letech se neustále zkoumá"). Občas se objeví chybka (Masarykova Univerzita, Unie Svobody) či chyba 
("iniciativy se snažili"), naštěstí v množství (menším než) malém. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Přes všechny výše uvedené výhrady se po mém soudu jedná o práci kvalitní, doporučuji ji k obhajobě a komisi 
navrhuji klasifikaci stupněm C. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Neměla si práce povšimnout legendárního klipu Přemluv bábu? 
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:                                                                      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.    
 


