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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 v tezích shodně s výslednou prací uvádí, že se bude zaměřovat na srovnání textů, které se týkají
soukromí dvou politiků s podobným příběhem, Nicolase Sarkozyho a Miroslava Topolánka. Mírné odlišení ve
finální podobě práce spočívá v upuštění od sledování konstrukce mediální aféry a také v metodě, kterou autorka
používá pro analýzu dvou zvolených týdeníků - namísto historické analýzy zvolila analýzu narativní. Změny
výsledku prospívají.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
3
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
3
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
První, teoretická část této bakalářské práce je na vysoké úrovni. Autorka v ní systematicky, přehledně a
kultivovaně uvádí pro práci klíčové koncepty politické komunikace a práci se zdroji zvládá velmi dobře. Vhodné
by bylo doplnění i o další tituly, k celebritizaci obecně například Understanding Celebrity od Graeme Turnera
(zejména v pasáži týkající se práce politiků - celebrit s médii). Jako problematičtější se jeví část druhá,
analytická, ve které schází aspoň stručný popis metody, přičemž mnohdy zajímavé postřehy zůstávají ve fázi
deskripce. Ke stručnému srovnání dvou případů pak dochází pouze v samém závěru.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)
Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce
2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže

3.4
3.5

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2
3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je strukturována velice dobře, jen analýzy mohly být v případě obou zemí srovnány v samostatné
podkapitole, závěr by pak zjištění shrnoval. Poznámkový aparát je v této bakalářské práci bohatý a citační norma
zcela v pořádku. Práce je na dobré jazykové a stylistické úrovni (až na pár gramatických chyb a překlepů, viz.
např. str. 9, 11 nebo 22) a kromě nesjednocení mezer za číslovaním poznámek pod čarou je její grafická úprava
v pořádku.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autorka prokazuje v práci velice dobrý vhled do problematiky a její jazyková vybavenost jí umožňuje provést
velice zajímavé srovnání. Zejména teoretická část je kvalitně zpracovaná, i když by zasloužila občasné vhledy do
odborné literatury mimo oblast politické komunikace. Za větší prohřešek považuji chybějící kapitolu věnovanou
metodě práce a následně (dle mého názoru související) nedotažení závěrů vyplývajících z analýz. Jelikož je ale
text i přesto plný důležitých postřehů, utorka prokazuje schopnost napsat odbornou práci a celkově je práce
přínosná a svým způsobem unikátní, navrhuji ji hodnotit stupněm výborně až velmi dobře.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
V analýze se krátce věnujete i jazyku, jaký Le Point používá (v souvislosti s rozchodem prezidenta
Sarkozyho a jeho ženy). Jak byste srovnala jazyk, který používá Le Point a Týden obecně, tedy i
v textech, které se nevěnují soukromí politiků?
5.2

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě
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Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

