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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☐Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☒Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 
případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

  

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

B 

Jazyková a stylistická úroveň práce E 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

B 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků A 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) A 
Celkové hodnocení formální stránky práce B 
 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práce po formální stránce splňuje základní nároky na ni kladené. Bohužel v textu chybí část, která by 
ex ante definovala výzkumné hypotézy, které jsou naopak řešeny v podstatě ex post. Úroveň citování 
trpí některými menšími nedostatky – např. v seznamu literatury je u Evy Lebedové uveden i 
magisterský titul (str. 46), odborné články publikované v časopisech jsou citovány spíše po vzoru 
webových stránek (viz např. str. 46) a třeba průběžné citace v textu jsou v některých případech 



nejednotné (viz např. Mortimore a Gill vs. Lloyd na str. 13). Největším problémem je ale jazyková 
úroveň práce, která je na velmi nízké úrovni. V podstatě na každé straně jsou překlepy nebo 
gramatické chyby (např. na str. 4 slovo „Bakalářská“ nebo čárka místo tečky na konci věty končící 
slovem KSČM). Tyto možná ještě drobnosti ale v některých případech přerůstají do rušivé podoby (viz 
např. trojí zápis jména Marschment vs. Marsment vs. Marshment na třech řádcích na str. 15). 
V českojazyčném textu se navíc objevují anglické výrazy (viz např. „decision making“ na str. 7 nebo 
„key message“ na str. 23). Je zcela pochopitelné, pokud existují objektivní důvody na straně studenta 
pro zhoršenou kvalitu jazykového projevu – práce ale měla v každém případě projít důkladnější 
korekturou. 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

B 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

B 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

A 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

A 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka B 
Celkové hodnocení obsahové úrovně B 
 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práce si stanovuje celkem jasnou výzkumnou otázku. Charakter práce ale v podstatě vyžaduje i ex 
ante definování hypotéz na základě rozsáhlého studia literatury, tedy identifikaci toho, co jednotlivé 
výzkumné výstupy budou znamenat ve vztahu k využitým metodám. Teoretické zázemí práce je sice 
popsáno obsáhle, ale o hypotézách se informace objevuje v podstatě až ex post, což vytváří 
zhoršenou čitelnost vztahu mezi teoretickými předpoklady a praktickými zjištěními. To snižuje i 
argumentační hloubku a zpětné navázání zjištěných výsledků na existující stav poznání a aktuální 
debaty. 

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 
slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 
hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Práce představuje výjimečný počin zejména z hlediska použitých metod a provedeného 
praktického výzkumu. Student provedl manuální kódovací analýzu relevantních mediálních 
výstupů v řádu stovek případů. Výsledky pak vhodně doprovodil současným stavem teoretického 
poznání a přinesl tak unikátní odborný text. Zvolený postup výzkumu by byl sice standardně 
podpořen kontrolním kódováním ze strany dalšího výzkumníka pro zvýšení robustnosti výzkumu, 
ale absence tohoto prvku je v bakalářské práci pochopitelná. Výsledky výzkumu tak sice nemusí 
mít na první pohled vysokou věrohodnost, ale student prokázal především zvládnutí řemeslné 
práce typické pro podobný typ analýzy. Práci by slušelo, pokud by byla podpořena včasnou 



formulací hypotéz, méně technicistní podobou textu a především zvýšenou jazykovou úrovní. I tak 
si ale zaslouží být obhájena, a to zejména díky již zmíněné praktické části výzkumu. 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 
vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Jaké limity nese Váš postup manuálního způsobu kódování mediálních výstupů? 

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

  

 

Navrhuji hodnotit: B 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků)   
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