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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Mácová, Tereza  
Název práce: Česká témata v článcích Mariusze Szczygiela v polském deníku Gazeta wyborcza 2002-2009 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová Barbara 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Tereza Mácová přistoupila k psaní bakalářské práce po ročním studijním pobytu v Polsku a tedy s jistou znalostí 
tématu, které hodlala ve své bakalářské práci zpracovat. To je nepochybně také důvod, proč autorka zpracovala  
svou práci téměř zcela v souladu s tezemi. Provedla  pouze  drobnou úpravu, která se však na celkovém pojetí 
práce neodrazila.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka práce se skutečně důkladně seznámila se všemi pracemi Mariusze Szczygiela v nichž se věnuje českým 
námětům, a které jsou předmětem předložené bakalářské práce. Bohužel však to nelze již tak zcela konstatovat u 
sekundární literatury, s níž měla pracovat. Nevyužila např. žádné literárněvědné publikace, které by jí pomohly 
hlouběji se věnovat otázkám žánrů, ani nepoužila společenskovědnou literaturu, která by autorce pomohla při 
vyhodnocení společenských souvislostí. Jinak je však třeba konstatovat, že Tereza Mácová dobře zvládla zásady 
tematické analýzy, stejně jako se v daných mezích pokusila o rozbor autorových článků.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 



3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená bakalářská práce má logickou strukturu, poznámkový aparát je sice dobře zpracován, avšak  poněkud 
strohý (na s. 15 vypadla poznámka 36 bohužel celá). Výklad žánrů  (reportáže) pokládám za útržkovitý, neboť je 
skutečně třeba vycházet z odborných publikací a nejen z jednoho rozhovoru, navíc přímo s autorem, jehož články 
se mají analyzovat.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Terezy Mácové přibližuje čtenáři osobnost současného polského novináře Mariusze 
Szczygiela. Aurorka  představuje jeho osobnost i jeho novinářskou práci s jistou fascinací, bez potřebného 
kritického odstupu. Bylo by třeba autora více včlenit do kontextu polských novinářů, resp. publicistů.   Je škoda, 
že se Tereza Mácová více nezamýšlí nad tím, proč autor pro  charakteristiku českého prostředí vybírá určitá 
témata  a osoby, na nichž ukazuje české prostředí. Pochválit bych chtěla dobře provedený tematický rozbor. Na 
práci je bohužel patrný jistý chvat, se kterým vznikala.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


