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

  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      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

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

Ve srovnání s tezemi udělala autorka menší úpravy struktury práce, které konzultovala.   

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  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 obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autorka si vybrala téma úmrtí atleta Josefa Odložila. Zvolila si několik periodik, v nichž pak v různých fázích 

sledovala, jak tato periodika o kauze informovala. K tématu nebylo zrovna příliš literatury. Důležitá pro autorku 

byla kniha Pavla Kosatíka o Věře Čáslavské. Velmi vhodně si vyhledala také publikaci Miloslavy Ševčíkové, 

která se názorově postavila v kauze na stranu druhé manželky Josefa Odložila. Autorka si také vyhledala text 

spolku Šalamoun i oslovila Johna Boka, což jí umožnilo mít i pohled spolku, který se k průběhu kauzy i v 

médiích vyjadřoval. Domnívám se, že autorce se podařilo celou kauzu přehledně popsat. Nebylo to úplně 

jednoduché vzhledem k nutnosti orientace v právní terminologii a v systému českého soudnictví. Myslím si, že 

bakalářská práce dobře ukázala i diskutabilní prvky procesu (např. otázka závěrů soudního znalce).  

Bakalářská práce sleduje kauzu v několika obdobích, kdy autorka porovnává zpravodajství v několika denících. 

Autorce se podařilo ukázat rozdíly mezi obdobími z hlediska intenzity zájmu ze strany médií. Prokázala, že 

největší zájem byl spojen s obdobím prezidentské amnestie. Jen malý zájem o případ projevoval deník Sport, 

který spíše připomínal sportovní kariéru Josefa Odložila. Rozsáhlejší materiál ale nabídla další periodika, která 

jsou v bakalářské práci podrobně zpracována. Domnívám se, že autorka velmi dobře ukázala přístup deníku 

Blesk, jak se ve zpravodajství o případu projevila bulvárnost periodika. Autorka si všímala také používaných 

jazykových prostředků, které Blesk používal, kdy již z titulků byla zřejmá snaha vnucovat čtenáři názor periodika 

na celý případ. Závěry bakalářské práce vychází z provedené analýzy periodik.       

     

 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

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.) 

A 

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 A 

 

 

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

Bakalářská práce má přehlednou strukturu. Poznámkový aparát odpovídá citační normě. Text je zcela bez 

překlepů a neobsahuje gramatické chyby, což by sice měla být samozřejmost, ale reálně není. Autorka pracuje s 

tabulkami jednotlivých období. Zařadila do textu také ukázky fotografií z dobového tisku.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka odevzdala pečlivě připravenou bakalářskou práci. Velmi často konzultovala svůj text. Dobře si časově 

rozvrhla přípravu bakalářské práce, takže nevznikala nijak na poslední chvíli. Jak je z textu zřejmé, tak autorka je 

skutečně hodně systematická. Tomu odpovídají i připravené tabulky. Nutno také ocenit, že bakalářská práce má 

velmi podrobné shrnutí výsledků provedené analýzy, takže čtenář je opravdu přehledně obeznámen se všemi 

výsledky, k nimž autorka došla. Bakalářská práce splnila cíl, který si autorka stanovila v tezích. Podrobně 

analyzovala, jakým způsobem vybraná periodika informovala o kauze úmrtí Josefa Odložila, o samotné smrti 

bývalého atletického reprezentanta, o vyšetřování, o soudních procesech i záležitosti udělení prezidentské milosti 

Martinu Odložilovi.                

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Shoda je sice vyšší než 5 procent, ale je to hlavně záležitost poznámkového aparátu, kdy autorka v něm 

opakovaně uvádí některé publikace, které jsou často i v jiných bakalářských a magisterských 

diplomových pracích, čímž pak vzniká shoda.      

 

 

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

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 



 

      

 

 

Datum: 19. 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! 

 


