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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)
Eva Soukeníková v úvodní části diplomové práce zdůvodňuje rozhodnutí k zúžení tématu oproti schváleným
tezím, které se v průběhu přípravy práce a výzkumu ukázalo jako vhodné a pro výsledný text prospěšné.
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
A
B
B
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Eva Soukeníková pracuje s širokou škálou odborné literatury, s níž v rámci své diplomové práce pracuje velice
kvalitně. Vzhledem k originalitě tématu, které se svojí interdisciplinaritou vymyká standarndním závěrečným
akademickým pracím, oceňuji její schopnost kritického hodnocení a práci se zdroji.
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
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)

Hodnocení známkou
A
A
A
A

B

3.6

Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Diplomová práce Evy Soukeníkové je logicky strukturována, autorka zvládla práci s rozsáhlým počtem zdrojů,
citace a poznámkový aparát odpovídají akademickému textu. Jazyková úroveň textu je dobrá, vzhledem k tématu
užívá autorka bohatý jazyk a čtivý styl. Oceňuji snahu vyrovnat se s terminologií tématu, která není v českém
akademickém prostředí jasně ukotvená a diplomová práce Evy Soukeníkové je tak cenným článkem v tomto
mezioborovém tématu.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Eva Soukeníková si pro svoji diplomovou práci zvolila velice originální a v českém akademickém prostředí
poměrně ojedinělé téma. Mezioborová povaha výzkumu přináší řadu zajímavých otázek a bezesporu může
inspirovat k dalšímu rozvoji. Diplomovou práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
V závěru práce naznačujete vývoj literární žurnalismu v souvislosti s nástupem internetu. Jak v tomto
směru hodnotíte aktuální podobu české online žurnalistiky?
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.

