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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Diplomantka dokázala z dost nereálně designovaných tezí postoupit k dobře strukturované práci s jasně
stanoveným cílem (původní nápad na srovnávání českého a italského deníku byl poněkud samoúčelný) a tomu
odpovídající metodou. Zdvůvodnění změn (s. 4n.) je jasné a vhodné.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru

Hodnocení známkou
C
B
B
B
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
Zvládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná

Hodnocení známkou
D
C
B
B

B

3.6

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

C

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Ke struktuře viz shrnující komentář. Myslím, že příloha 1 (printscreen ze SISu dokládající změnu názvu práce)
patří spíš do obhajoby než do samotné práce.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Autorka předložila zajímavou, v zásadě dobře strukturovanou práci vhodně - s ohledem na cíl - vymezenou
materiálově i zvolenou metodou zpracování materiálu. Hledání teoretické opory v konceptu rámcování je logické
a přiměřené (i když samotné teoretické kapitole 3 by prospělo prohloubení výkladu o koncept blízké, např.
kontext či intertextualita, ale také obraz a zobrazování). Poněkud problematické na struktuře práce je vymezení
společenského kontextu: tím není "islám v České republice", ale "kulturně vzdálené fenomény v českém
prostředí". Islám pak už je "pouze" konkrétní příklad, který práce zpracovává. Vlastní analýza je provedena
spolehlivě a ukázněně, zpracování rámců do dichotomických tabulek je přehledné a názorné (viz s. 44, 68 či 94).
Dobře zpracovaný je i závěr práce (byť poněkud splývá s kap. 5.5 Shrnutí poznatků analýzy). Práce zjevně prošla
pečlivou technickou korekturou. Celkově konstatuji, že se jedná o původní a hodnotnou práci, která bude
nepochybně sloužit jako vhodná isnpirace pro další diplomanty, kteří se rozhodnou věnovat problému mediálního
rámcování.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Má zobrazování islámu i nějakou tradici v české literatuře?
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: 19. 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.

