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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) 

 

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 C 

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)  

 

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 B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

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 C 

 



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

Předložená diplomová práce Martina Baluchy je standardně členěna do dvou částí – teoretické a výzkumné. V 

teoretické části autor představuje zvolené téma, které s pomocí relevantních odborných zdrojů přehledně a 

srozumitelně konceptualizuje. K celkově zajímavé a informačně nasycené teoretické části mám pouze jednu 

okrajovou poznámku, a to k obsahu kapitoly. 1.11 Mediální obraz cizinců a uprchlíků u nás, kde postrádám 

reflexi tematicky velmi relevantní diplomové práce Natalie Vicenové (Vicenová, N. 2017. Rámcování tématu 

imigrace v českých zpravodajských denících. Diplomová práce. FSV UK, Katedra mediálních studií). 

 

Druhá, výzkumná část práce je zpracována pečlivě a autor čtenáře detailně provádí nastavením výzkumu, 

výběrem analyzovaných dat a konstrukcí kódovacího formuláře. Metodologie výzkumu (výzkumné otázky, 

vymezení výběrového souboru) a analýza dat splňují odborné požadavky a obsahují podstatné náležitosti. 

Výsledky zkoumání a závěry práce jsou přehledně zpracovány a interpretovány s vědomím limitů daných 

povahou analyzovaných dat a aplikované metody. Výsledkem je tak jasně strukturovaná a obsahově koherentní 

diplomová práce.  

Závěrečná poznámka směřuje k výzkumným hypotézám. Správně formulovanou a operacionalizovanou 

hypotézu lze provedeným měřením pouze potvrdit, nebo vyvrátit. Pokud je hypotéza „jen částečně potvrzena“ 

(viz vyhodnocení hypotézy č. 3, s. 67), znamená to, že zřejmě není formulována jednoznačně nebo nejsou jasně 

definovány měřené parametry. V této souvislosti považuji za problematická zjištění u hypotézy č. 3 (protože není 

formulována jednoznačně) a u hypotézy č. 1 (protože parametr „spíše méně prostoru“ není definován a není tedy 

známé kritérium pro vyhodnocení hypotézy).  

 

 

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

původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Předloženou diplomovou práci Martina Baluchy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm B-C. 

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
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