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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Předložená práce se v několika bodech mírně odchyluje od schválených tezí (jiné názvy kapitol, sloučení kapitol, 
nové zdroje informací apod.), všechny tyto změny ale autorka dostatečně objasňuje.  
      

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

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

Autorka předložila přehlednou a dobře strukturovanou práci, ve které sice v některých kapitolách vycházela jen 
ze tří sekundárních pramenů, ale dovedla tohoto zdánlivého hendikepu využít a svůj kritický odstup 
demonstrovala právě na analýze těchto textů vypovídající o celé kauze Odložilových. Použitá analýza obsahu 
jednotlivých vybraných deníků pak je provedena precizně a výsledky analýzy sumarizovány přehledně. Pokud 
mi v tomto závěru něco chybělo, tak větší míra zobecnění získaných výsledků, například jestli se podařilo 
prokázat, že v roce 1993 vznikající a etablující se bulvární médium jako Blesk využilo referování o kauze a styl, 
jaký mu dalo, ke svému většímu dosahu, tedy jestli dovedlo například i tento případ a své texty o něm 
monetizovat.  

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

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 x

1.2 Technika práce x

1.3 Struktura práce x

Hodnocení písmenem

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A



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

Text Jany Štěpánková je strukturován velmi přehledně a systematicky a poskytuje dobrou orientaci v tématu, 
získaných datech i výsledné analýze. Autorka v něm prokázala, že dovede sestavit odborný text jak po stránce 
jazykové, tak že si s dostatečnou sebejistotou poradí také s relativně velkým korpusem získaných a 
rešeršovaných dat.  

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předložená bakalářská práce s přehledem splňuje nároky kladené na tento typ závěrečných prací a jako takovou 
ji lze doporučit k obhajobě. Autorka přehledně a systematicky představila jak historický a v tomto případě i 
rodinný kontext mapovaného případu, mediální prostředí, které jeho reflexi formovalo, stejně jako soudní a 
právní nuance případu. Samotnou analýzu textů pak provedla detailně a pečlivě a vyvodila z ní závěry 
odpovídající předloženým tezím. Pokud jsem v práci vůbec něco postrádal, pak právě už onu vyšší míru 
zobecnění jednotlivých dílčích závěrů výzkumu, kde by bylo nutné poukázat na trendy a tendence v psaní 
uvedených médií v daném období o soudní při jako byla tato, například zda bulvární médium akcentovalo 
životní příběhy a skandální spekulace čistě ze zvyku nebo zda to dělalo a dělá záměrně, aby dosáhlo většího 
dopadu na publikum a zvýšilo tak příjmy z inzerce, a zda těmto tlakům například už tehdy také začala podléhat 
média tzv. seriózní. V práci naznačená časová souslednost, kdy bulvární médium na počátku případu přicházelo s 
tématem jako první by ostatně tomuto trendu napovídalo, a pak by stálo za hlubší analýzu také to, zda si to 
seriózní média uvědomovala a začala se kauze věnovat také z tohoto důvodu, nebo zda větší časová prodleva byl 
dána například náročnějšími redakčními způsoby ověřování faktů apod. Před tyto dílčí spíše náměty než výtky, 
hodnotím práci jako zdařilou.   
      

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

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

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

Hodnocení písmenem

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů  

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

B

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)

B

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B

5.1 Dovedla byste na základě svého výzkumu říct, zda bulvární médium využilo případ smrti Josefa 
Odložila také ke svému většímu prodeji a tedy zisku? 

5.2      

6.1      



A        výborně 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

Datum: 9. 6. 2020                                                                                 Podpis: ……………………………….. 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 
posudek bez podpisu! 


