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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) 

Zcela výjimečně mohu konstatovat, že práce plně odpovídá schváleným tezím. To je až obdivuhodné.  

 

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 B 

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

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)  

Myslím, že tuto práci charakterizuje slovo "zevrubnost" To se týká i literatury, o kterou se Jakub opírá. 

Domnívám se, že autor přesně ví, co chce zkoumat, umí to definovat, na vysoké úrovni umí pracovat s literaturou 

i analytickými nástroji a hlavně rozumí tématu - i jako insider.  

Práce je myslím velmi důležitým příspěvkem k oboru, neboť přesně detekuje preference a způsob zacházení s 

mimořádnými událostmi na hlavním národním zpravodajském televizním kanálu veřejné služby.    

 

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  A 

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 

A 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

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)  

Práce je logicky strukturována. Oceňuji, že samotnému terorismu nevěnuje nějakých "povinných" pět stran, ale 

snaží se proniknout dál do tématu. Stejně tak do fenoménu televizního zpravodajství. 

Výzkum je proveden na základě kvantitativních metod, Jakub prokazatelně ví, jak s tímto nástrojem pracovat. 

Myslím, že vybral velmi vhodně zkoumané události, díky čemuž má jeho výzkum obecnější platnost. V tom 

vidím i přínos práce oboru. Dokonce se domnívám, že by v nějaké formě měly být výsledky prezentovány v 

odborném tisku. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Eufemisticky řečeno - Jakub je zcela samostatný hoch. Kladu si vůbec otázku, zda jsem skutečně vedoucím 

práce, zvlášť, když mi autor tak obšírně v úvodu děkuje. Po schválení tezí jsme se potkali - asi bych to spočítal 

na prstech jedné ruky, a to často někde na chodbě ČT. Zatímco s jinými ladím stylistiku a vracím neustále text k 

přepracování, u Jakuba byl průběh zcela jiný: čtrnáct dní před odevzdání mi poslal tuto hotovou práci. Těch pár 

připomínek byly snad jen formalita.  

Proto se trochu cítím spíš jako oponent - a přesto práci oceňuji. Věřím, že podobnou úroveň si uchová i Jakuba 

práce na sousedním oboru. K této práci mu však gratuluji.   

 

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: 14. 5. 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.    

 


