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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) 
Student s vytyčil základní teze práce, které dodržel. 
      

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) 

Na předmětné bakalářské práci oceňuji energii a čas, které autor vložil do její realizace. V této souvislosti mne 
mrzí, že komunikace mezi studentem a mnou jako vedoucím práce neprobíhala tak, aby tato vložená energie 
byla co nejlépe využita. Práce tak vykazuje řadu chyb, které ji velmi oslabují.  
Autorovi bych doporučil opatrnější jazyk i volbu událostí, které vybírá jako klíčové v místech, kde se jeho práce 
ocitá na tématických hranicích s historií - tedy v místě, kde popisuje dějiny vztahů USA a Iráku, anebo když 
popisuje příběhy Rudého Práva a Washington Postu. Podporoval bych opatrnost při pohybu na poli historiků a 
velkou obezřetnost pokud se autor pustí do posuzování role a významu toho kterého státu. Jedná se o velmi 
komplexní záležitosti a soudy, do kterých pokud se autor (navíc nehistorické práce) pustí, nelze je odbýt 
několika odstavci ani několika stránkami.   
Z práce není jednoznačně zřejmé, co přesně bylo nakonec předmětem výzkumu, jaké články byly vybrány a 
podle jakých parametrů byly hodnoceny. Přesněji - autor uvádí, že nezohlednil fotografie ale déle nevysvětluje 
proč. Nejsou snad projevem tvorby mediálního obrazu o zvoleném tématu? Autor zvolil jako hodnotící parametr 

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  A

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat  A

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 



objektivní -  neobjektivní (anebo na jiném místě zaujatý - nezaujatý - práce by si zasloužila vyčistit od 
nepřesných formulací). Dále opakovaně jako parametr objektivnosti/nezaujatosti uvádí nezměněné přejímání 
informací z tiskových agentur anebo od válčících stran. To je minimálně téma na diskuzi. Obecně i parametr 
objektivnosti v mediálním světě je téma na samostatnou rozsáhlou teoretickou práci. V práci se objevuje několik 
dalších tvrzení, která by šlo jen obtížně podložit něčím jiným než osobním názorem autora - uvedu například 
příliš zjednodušené téma vlivu médií na veřejné mínění, srovnávání objektivity materiálů z Vietnamské války a z 
války v Iráku, způsob prezentace pravděpodobně smyšlené události o útoku na porodnici jako zásadní události 
ovlivňující veřejné i politické mínění před zahájením sledované války a další. 
Hlavní problém práce ale spatřuji v uplatnění zvolené výzkumné metody a v cestě, jak autor došel ke svým 
výzkumným závěrům. Z práce jsem vyrozuměl, že byly zvoleny dva hodnotící parametry - objektivnost/
nezaujatost - o její komplikovanosti a diskutabilnosti jsem hovořil v předchozím odstavci. Dalším hodnotícím, 
srovnávacím parametrem obou zvolených tištěných médií pak je plocha článků, které každé médium vybranému 
tématu věnovalo. Zde se autor ocitá na velmi nejisté ploše, protože popis faktorů, které ovlivnily volbu a výběr 
článků z Washington Post téměř odstraňuje naději, že by se mohlo jednat o validní vzorek. Faktory, které vedly k 
vyřazení téměř dvou třetin článků, jež autor vyhledal, jsou zmatečné a jejich uplatnění není dostatečně 
vysvětleno, aby výsledky získané touto cestou mohly být považované za validní, anebo alespoň aby identický 
postup mohl být zvolen v případě, že by někdo chtěl autorův výzkum opakovat, prověřit. Spatřuji zde tedy 
velkou chybu v nedotažení výzkumné metody.  
Výsledné porovnávání zjištěných čísel - plochy, článků, rozsahu, zaujatosti je v důsledku toho velmi nepřesné - 
číselně pochopitelně rigidní, ale vztah porovnávaných čísel je nejasný. Ze závěrů práce jsem naopak získal 
dojem, že jsou srovnávána v podstatě nesouvisející data odlišného charakteru, která nereprezentují parametry, jež 
by vzájemně byly v odpovídajícím vztahu.  
Z výše uvedených vybraných příčin je pro mne práce zklamáním - protože opakuji, že je z práce zřejmé, že autor 
její tvorbě věnoval opravdu nemalý čas i energii, ale jejich zúročení nenaplňuje potenciál zvoleného tématu ani 
aktivity autora.  

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

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

Poznámkový aparát práce neodpovídá citačním normám. Funkčnost poznámkového aparátu je tedy nízká. V 
práci je řada pravopisných chyb a překlepů, autor používá nejednoznačný termínový a pojmový aparát - viz 
například popis volby hodnotícího parametru na zaujatý/nezaujatý anebo objektivní/neobjektivní. 
Na druhou stranu práce splňuje plánovanou strukturu, počet znaků práce, rozsah, odpovídá uvedené skutečnosti.  

      

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
      
Práci považuji v této fázi za dostatečně provedenou přípravu a první část bádání ve zvolené tématice. Teď by si 
ale práce zasloužila teprve dopracovat - vycizelovat hodnotící parametry, jasně formulovat a zdůvodnit metodu a 
parametry, podle kterých byly vybrány jaké články z toho kterého média. Až následně by bylo možné dojít k 
jasným závěrům a ty interpretovat v poslední kapitole bakalářské práce.  

Hodnocení písmenem

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů C 

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.)

C

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



Stejně vnímám kapitoly, které se věnují historickým souvislostem - vývoj vztahů USA  x Irák a příběhy Rudého 
práva a Washington Postu je spíš nashromáždění vstupních informací, které je třeba doplnit a až potom z takto 
nashromážděných podkladů vytvořit kapitoly bakalářské práce.  
Celý text potřebuje vyčistit od nepodložených osobních soudů autora, případně tyto zřetelně oddělit, aby pro 
čtenáře bylo možné rozeznat rigidní data a osobní soudy autora. Poznámkový aparát je naznačen, ale není 
dopracován tak, aby odpovídal citační normě.  
K ničemu z výše uvedených kroků už ovšem nedošlo. 
Na druhou stranu student zvolil úvodní teze své práce, které dodržel. Zvolil metodu, kterou se následně snažil 
dodržet, byť s chybami v aplikaci a následně i v závěrech, ke kterým došel. Hodnota získaných dat je kvůli tomu 
nízká.  
Nicméně vnímám, že bakalářská práce má být i nástrojem výuky, nejen shrnutím získaných badatelských 
dovedností.  

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)  
  
A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C    x     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:    9.9.2022                                                                Podpis: ……Petr Horký…………….. 

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! 

5.1    Může existovat nezaujatý článek? Co přesně je podle vás případná zaujatost a co už ne?

5.2    Rád bych požádal o objasnění postupu při výběru a vyřazení hodnocených článků Washington Post

6.1      


