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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)
Autorka se držela předem stanoveného a schváleného cíle práce, odchýlila se pouze v technice. Změny
s vedoucím podrobně konzultovala, jsou v úvodu práce zdůvodněny a výsledku jednoznačně prospěly.
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
B
B
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Teoretická východiska jsou úplná, dobře a logicky zpracovaná, byť by prospělo zhustit genezi zkoumaných
konfliktů a obohatit desítky let staré kánony teorie a praxe žurnalismu o soudobé poznatky na dané téma (jež by
se ovšem ve výsledku nijak nelišily). Autorka dobře aplikovala literaturu v každé etapě práce. Výborně provedla
výzkum, přičemž výstup z něj správně a funkčně rozčlenila, čímž zvýšila jeho vypovídací efekt. Práce je
původní, zodpověděla výzkumné otázky. Dospěla k cenným zjištěním, proto je i přínosná.
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

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

Hodnocení známkou
A
B
A
A

3.5
3.6

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
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je logicky strukturovaná, relevantně propojuje závěry z teoretické části s výsledky výzkumu. Citační
normy byly dodrženy. Práce má rovněž dobrou stylistickou úroveň. Drobným nedostatkem je několik literních
chyb.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Práce je na výborné akademické úrovni. Autorka demonstrovala schopnost kvalitní práce s literaturou a
interpretace zjištěných faktů. Pravidelně konzultovala, přičemž mezi konzultacemi si vedla zcela samostatně.
Práce je strukturovaná, jasná a přináší velmi přínosná zjištění. Totiž, že největší české zpravodajské servery
pouze předstírají vlastní zpravodajství o válkách v Sýrii a Jemenu, neboť v drtivé většině případů jen přebírají
zprávy ČTK. Navíc převažuje role propagačního agenta. To do značné míry rozbíjí automaticky sdílenou
představu, že právě tato média přispívají k informační pluralitě a interpretaci událostí. Práce proto přesahuje
akademickou sféru a může být dobrým východiskem pro další zkoumání. Proto doporučuji k obhajobě s
hodnocením výtečně.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) 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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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.

