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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)
V případě této předkládané práce se právě v části posudku Vztah schválených tezí a výsledné práce nachází
těžiště kritiky - výsledné práci citelně chybí původně uvažovaný rozbor mediálních obsahů. Vysvětlení ze str. 6
lze pochopit a přijmout, bylo ostatně s vedoucím práce konzultováno, přesto se nelze ubránit lítosti nad úvahou,
jak by asi vypadala práce v celém původně zvažovaném záběru.
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
A
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor předkládá interdisciplinární práci, jejíž teoretická část je opřená o vyčerpávající rešerše a autor zde vede
svůj výklad poučeně a srozumitelně. Navazující empirická část je opřena o prověřenou, nicméně v českém
prostředí nepříliš známou metodiku, kterou si autor zjevně dokázal osvojit a s její pomocí sebrat a utřídit velké
množství dat. Výsledky jsou prezentovány detailně, byť možná až příliš odděleně pro jednotlivé politické strany,
možná by zde práci svědčilo větší vzájemné propojování a interpretační lehkost/smělost?
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

Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
Zvládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu

Hodnocení známkou
B
B
C

3.4

3.5
3.6

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

B

B
C

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce zjevně prošla pečlivou jazykovou korekturou, které jen občas unikne drobnost typu chybějící čárky nebo
tečky. Eibl Otto, nebo Pavel? Asi nejzásadnější výtka v této části posudku tak míří za prezentovanými grafy
(autor je nazývá "přílohami"), u kterých je často nedostatečná legenda (báze dat, jednotky).
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Autor předložil dobře neplánovanou a pečlivě zpracovanou diplomovou práci na aktuální téma. Hlavní
výtka/rozpaky/zklamání míří k podobě/rozvržení výše zmiňované interdisciplinarity - mediální studia jsou po
bezpečnostních studiích a politologii až třetí na řadě (což ovšem ani v nejmenším nemá znamenat, že by práce
nemohla být obhájena a klasifikována nejvyššími stupni).
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
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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.

