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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 vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Šmídová Radka  
Název práce: Postavení deníku Guardian na britském tiskovém trhu 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Cihlářová (Bobková) Gabriela 

Pracoviště: FSV UK 
 
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 se ve struktuře práce odchyluje od schválených tezí. Historické kapitoly v první části jsou rozsáhlejší, 
naopak chybí kapitola o tématech a agendě hlavního listu a příloh Guardianu, diplomantka detailněji analyzuje 
rubriku Media Guardian. Odchylku od tezí autorka hned v úvodu práce odůvodňuje. Změnu považuji za vhodnou 
a přínosnou pro bakalářskou práci. 
 
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 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Literatura, použitá pro bakalářskou práci, je rozsáhlá a vyčerpávající. Autorka literaturu velmi dobře aplikuje. 
Techniku kvantitativní analýzy zvládá, i když je škoda, že ji využívá jen pro pět grafů a dvě tabulky. Domnívám 
se, že nasbíraná data mohla zúročit podstatně víc. Navíc si na straně 40 plete grafy, komentuje graf č. 3, ale uvádí 
jej jako graf 2. Taktéž tabulka č.1 (s.18) není zcela jasná, autorka porovnává leden 2011 s obdobím září 2010 - 
únor 2011. Buď jde o překlep a první údaj je z ledna 2010, nebo tabulka nedává smysl. 
 
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 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 1 



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.) 

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

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je logicky členěná, přehledně rozdělená do tří částí (masový tisk a jeho vývoj ve Velké Británii; 
periodikum The Guardian; mediální rubrika The Media Guardian). Citační normu autorka bezvýhradně dodržuje, 
poznámkový aparát je také vynikající. Po jazykové stránce jsou největší slabinou práce drobné chyby nebo 
překlepy (abstrakt - "jeho webové stránky listu"; s.3 "jeho konkurenčním prostředí", "médii, které se staly"; s.4 
"faktů, které jsou"; s.5 "vitězství"; s.23 "ekonomická prosperit"; s.26 "vycházej troje noviny"; s.28 "zakopeny"; 
s. 32 "výjímečný"; "jedním z hlavních změn"; s. 7 "od ruku 1821").  
Grafická úprava práce je vynikající, přílohy na čtyřech stranách jsou ale zbytečně strohé. Oceňuji, že autorka 
zařadila do přílohy i tabulku s výčtem zkoumaných článků. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Radky Šmídové je výborně zpracovaná, k historickým částem nemám co vytknout (snad až na 
přílišnou stručnost některých historických období - například britskému tisku v období druhé světové války 
věnuje jediný odstavec). Naopak oceňuji, že v části popisující Guardian autorka cituje pasáž, kterou noviny 
otiskly k situaci okolo Mnichovské dohody v Československu. 
K části analytické směřuje moje největší výtka - autorka zpracovala rozsáhlou analýzu, kterou ale podle mého 
názoru mohla daleko více vytěžit, možná i za cenu zkrácení historické části. Zároveň bych uvítala i analýzu roku 
2010, jak autorka v závěru sama navrhuje. Bylo by to vhodné rozšíření práce. 
Bakalářskou práci Radky Šmídové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji na pomezí stupňů výborně a velmi 
dobře. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Na straně 5 uvádíte, že ve Velké Británii v podstatě funguje systém dvou stran. Nemáte pocit, že 

v současnosti už jsou dominantní politickou silou tři strany? Které? 
5.2 Proč si myslíte, že Guardian odděluje rubriky Media Guardian a Nová média? Dá se to v 21. století ještě 

takto diferencovat? A stává se, že i rubrika Media Guardian referuje o "nových médiích"? 
 
 
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! 
 


