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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 došlo ke změně výběru analyzovaných bulharských deníků. V rámci struktury práce 
autorka vynechala jednu kapitolu z tezí. Obě změny jsou v textu zdůvodněné. 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka se v první části práce zaměřila na výklad historie Bulharska a vývoj česko-bulharských vztahů. Z mého 
pohledu by šlo tuto část zkrátit. Jako konzultant vím, že k úpravě během přípravy práce došlo, ale při nynějším 
čtení si myslím, že bylo možné ještě více tuto část zkrátit. V česko-bulharských vztazích by stačilo se držet 
období od roku 1945 do současnosti. Tato část je také postavená hlavně na knize Jana Rychlíka, ale bylo by 
dobré mít i další zdroje. Úvodní část práce je ale napsaná přehledně, faktograficky správně, ale pro téma 
analýzy by skutečně stačil menší rozsah. Zajímavá je určitě kapitola o stereotypech v pohledu Čechů na 
Bulhary. Myslím si, že propracovanější by mohla být také část s charakteristikou sledovaných periodik, hlavně 
českých, kdy třeba u historie Práva jde o dost velkou zkratku. Pokud jde o samotnou analýzu, tak je vidět, že 
autorka zvolená periodika velmi pečlivě prostudovala. Promyslela si, jakým způsobem bude kauzu ČEZu 
sledovat. Pokud jde o české deníky, tak by bylo dobré zařadit texty listů ještě více do celkového kontextu 
zahraničních rubrik těchto periodik. Domnívám se, že autorce se ale velmi dobře podařilo ukázat, jakým 
způsobem o kauze informovaly české a bulharské deníky. Zajímavé je porovnání periodik a prezentace 
odlišností mezi českými a bulharskými deníky. Určitě také stojí za pozornost, jak bulharská média v souvislosti 
s protesty a sebeupálením jednoho z účastníků připomínala osobnost Jana Palacha. 
     



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 2
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

1

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Jak již jsem uvedl, tak mám připomínky ke struktuře první části diplomové práce. Kapitolu Srovnání by šlo 
propojit se Závěrem. Z konzultací vím, že autorka se dost potýkala s problémem, jak by měla bulharštinu 
převést do českého textu. Myslím si, že si s tím poradila dobře. Text má celkově velmi dobrou jazykovou 
úroveň. V diplomové práci odkazuje autorka způsobem, kdy do poznámek pod čarou dává jen název článku, 
periodikum a datum. Vzadu v práci má pak kompletní seznam textů, ale k němu bych měl přece jen 
připomínky. Pořadí údajů u každého textu by mělo odpovídat citační normě a začínat jménem autora. Také moc 
není jasné, proč u Hospodářských novin není číslo ročníku. Domnívám se, že autorka mohla dát do příloh více 
xerokopií textů z bulharského tisku. Každý list je zastoupen jednou, přitom čtenář se většinou často 
s bulharským tiskem nesetkává, tak mohlo být i více příloh.   

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Diplomová práce Markéty Kraevské je výjimečná tím, že analyzuje bulharská média, která se v našem prostředí 
jako objekt výzkumu skutečně neobjevují. Autorka ale díky svému původu ovládá bulharštinu, takže u ní 
odpadla jazyková bariéra. Ve své diplomové práci analyzovala české a bulharské deníky. Zaměřila se na texty 
související s kauzou ČEZu. Domnívám se, že velmi dobře ukázala, jakým způsobem o této kauze informovaly 
vybrané bulharské a české deníky. Dobře také prezentovala značné rozdíly mezi listy obou zemí ve 
zpravodajství i komentování této kauzy. Ukázala i převládající stereotypy v českém pohledu na Bulharsko.      

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně –  velmi dobře –  dobře –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!


