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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE *) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce x       
1.2. Metoda práce x       
1.3. Struktura práce x       
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody) (max. 500 znaků) 
 

      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury 1 
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu  1 
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
 Magisterské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu   
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu   
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli   
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru   
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 
 

Autorka ve své práci využila velké množství publikací, které se týkají strutturálních fondů. Na jejich základě 
provedla charakteristiky strukturálních fondů a operačních programů. Prokázala schopnost aplikovat 
prostudovanou literaturu. Mohla by být ale uvedena i literatura ke zpravodajství v médiích. Z hlediska metody 
provedla autorka základní kvantitativní analýzu. Úspěšně se vypořádala s problémem, že přesné zásady 
kvantitativní analýzy pomocí programu SPSS bude studovat až v magisterském cyklu.   

 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy 1 
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.5 Grafická úprava  1 
 Magisterské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce    
3.2 Zvládnutí terminologie oboru   
3.3 Úroveň poznámkového aparátu   
3.4 Dodržení citační normy   
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh   
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
  

3.7 Grafická úprava    
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 600 znaků) 
 

Bakalářská práce má logickou strukturu. Samotná analýza následuje po uvedení do problematiky 
strukturálních fondů. Jazyková úroveň práce je dobrá. Odkazy na literaturu i internetové zdroje jsou 
provedeny pečlivě. Přílohy jsou opodstatněné. Zvlášť důležitá je příloha č. 5, která na CD zahrnuje seznam 
analyzovaných článků s bibliografickými údaji. Každý čtenář si tak ke statistickým údajům v textu může 
nalézt konkrétní informace o článcích v příloze, která tak doplňuje poznámkový aparát. Oceňuji přehledné 
barevné grafy, které čtenáři dobře prezentují zjištěné výsledky.        

 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 

Domnívám se, že Barbora Vlková napsala kvalitní bakalářskou práci. Povedlo se jí postihnout problematiku 
publikování textů o strukturálních fondech ve zvolených médiích. Ukázala, jakým způsobem se píše 
v periodickém tisku o strukturálních fondech. Upozornila na fakt, že žadatelé mají problémy se splněním 
pravidla publicity u svého projektu. Podstatné jistě je dokázání skutečnosti, že novináři se často 
v problematice fondů neorientují, a proto často publikují nepřesné informace. Neopomenula také fakt, že 
novináři raději využívají bez ověřování informací poskytnuté tiskové zprávy, čímž se dostávají do rozporu 
s novinářskou etikou. Na příkladě strukturálních fondů tak autorka poukázala na problémy české žurnalistiky.         

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT  (jedna až tři): 
5.1 Její sledované období končilo v prosinci 2006. Došlo letos k nějakému vývoji, pokud jde o přesnost 

informací v médiích či otázku splnění pravidel publicity?  
5.2 Jaké by navrhla kroky, aby se práce žurnalistů zlepšila, když lze těžko očekávat, že redaktory 

ekonomických rubrik  v novinách budou lidé s vysokoškolským ekonomickým vzděláním?   



5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 
 

      
 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 


