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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) 
Autorka práce dostatečně zdůvodnila odchýlení od tezí, ke kterému došlo především ve struktuře kapitol a 
zkoumanému vzorku. Správně poukazuje na problém případného zkreslení výsledků výzkumu. 
 
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 A 
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) 
Z praktického i teoretického hlediska autorka přistoupila ke své bakalářské práci zodpovědně a věnovala oběma 
částem patřičnou pozornost. Samostatně uvažovala a prokázala schopnost realizovat a hlavně interpretovat 
výsledky svého výzkumu v kontextu. V budoucnu by bylo vhodné vyhnout se zbytečným osobním úvahám typu 
"…dříve se dívaly akorát na Večerníčka" (úvod kapitoly 1.4), do akademické práce takové formulace nepatří. 
Navíc zbytečně narušují její jinak celistvou formu a obsah. Na s. 29 pak autorka zaměňuje deníky Právo a 
Lidové noviny. Dále k výtkám ještě – média nejsou v uvedeném slova smyslu "kvartální" (s. 18), ale kvartární a 
příště by v krátké charakteristice české dokumentaristiky bylo vhodné uvést i její výrazné ženské osobnosti, 
jakými je Helena Třeštíková, Olga Sommerová nebo její dcera Olga Špátová. 
 
 
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 A 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 
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 

A 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená práce disponuje vyspělým jazykovým aparátem s téměř úplnou absencí překlepů i gramatických 
chyb. Autorka korektně pracuje s citační normou i poznámkovým aparátem. Strukturu práce vystavěla logicky a 
srozumitelně. Grafické úpravě práce ani přílohám není co vytknout.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka si pro účely své diplomové práce zvolila aktuální a naléhavé téma, které kladlo vysoké nároky nejen na 
samotné tvůrce dokumentu, ale posléze také na novináře (a výzkumníky). Analýza Kateřiny Smetanové má 
potenciál stát se vhodným východiskem pro další výzkumy týkající se např. problematiky etického rozměru 
informování o dokumentu a problematice zneužívání dětí na internetu obecně. Bude-li autorka ve studiu 
pokračovat, rozhodně jí doporučuji u tématu setrvat a dále sledovat jeho vývoj, neboť v předložené práci 
projevila nejen patřičný zájem, ale také schopnost realizovat už na bakalářské úrovni text, který by mohl obstát i 
jako magisterský. Z uvedených výtek, ať se autorka prosím poučí a příště se jim vyvaruje. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 V jakém ohledu jste se nejvíce obávala případného zkreslení výsledků vašeho výzkumu? 
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: 2. 9. 2021                                                                                          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! 
 


