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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: Šmídová, Radka  
Název práce: Postavení deníku Guardian na britském tiskovém trhu 
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) 
Autorka vypracovala bakalářskou práci v souladu se schválenými tezemi, drobné odchychlky jsou zcela 
pochopitelné, týkají se především dílčích podkapitol a znamenají vždy rozšíření výkladu. Struktura práce je 
logická a plně odpovídá cíli,   
 
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 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) 
Domnívám se, že se Radce Šmídové podařilo shromáždit a využít skutečně reprezentační soubor literatury, 
účelně pracovala i s velkým souborem internetových zdrojů. U práce s literaturou se soustředila na hlavní obsahy, 
vyhnula se zbytečným margináliím, vždy sleduje hlavní linii výkladu své bakalářské práce. Dobře rovněž zvládla 
analýzu vlastního tématu: analýzu pondělní rubriky Media Guardian. Pro výklad analýzy mohla autorka  sice 
využít více citací pro podložení svých tezí, avšak rozsah práce by zřejmě výrazně překročil rozsah bakalářské 
práce.    
 
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 2 



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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Bakalářská práce Postavení deníku Guardian na britském tiskovém trhu má logickou strukturu, věnuje se všem 
podstatným aspektům, které jsou s tématem spojeny. Autorka dodržuje citační normu, všude, kde je třeba poctivě 
odkazuje na sekundární literaturu. Oceňuji, že se ubránila v práci zbytečných anglicismů, jazyková úroveň práce, 
včetně anglického shrnutí jsou na velmi dobré úrovni. Ocenit bych chtěla velmi pěknou přílohu, která dobře 
dokresluje předchozí výklad (včetně Přehledu článků Media Guardian ze sledovaného období).      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka bakalářské práce Radka Šmídová předložila zajímavou práci, věnovanou zcela původnímu tématu, 
srovnání mediální přílohy listu Guardian ve letech 1990 a 2000. Vždy je možné zvažovat, jak se takové téma dá 
zpracovat, jak ho uchopit. Pokládám však zvolený autorčin přístup  pro účely bakalářské práce za přiměřený a 
umožňující téma případně v další práci rozšířit.     
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Z práce vyplývá, že mediální příloha Guardianu je pro čtenáře zajímavá a dobře psaná. Můžete se 

zamyslet nad důvody, proč u nás všechny pokusy o vydávání mediálních příloh ztroskotaly?   
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! 
 


