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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Čermáková Jana  

Název práce: Mediální obraz prezidentské kampaně Baracka Obamy v denících Mladá fronta a Hospodářské 

noviny  

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Tejkalová Alice 

Pracoviště: KŽ, 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) 

      

 

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 2 

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) 

      

 

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 3 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

Autorka správně zdrojuje informace použité či analyzované v její bakalářské práci. Formálně částečně chybuje 

pouze v části 1.3.1 Životopis Baracka Obamy, kde odkazuje ke zdrojům informací pouze formou uvedení 

webových stránek v závorce za každou informací. Jedná se ale o velmi obecné stránky jako například 

www.washingtonpost.com. Správně by měly být uvedeny konkrétní texty, ve kterých lze informaci najít. Co se 

stylistické a jazykové části práce týče, pozornější korektura by jí byla prospěla. Text nemá přílohy, ale v tomto 

případě se nejedná o nedostatek, nijak tu nechybí a byl by nesmysl vytvářet "přílohy pro přílohy". 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce Jany Čermákové je pečlivě zpracovaným, přehledně strukturovaným textem. V teoretické části se snaží 

čtenáři přiblížit jak situaci ve Spojených státech amerických kolem zvolení Baracka Obamy prezidentem, tak 

mediální východiska, zejména stereotypizaci a roli médií ve zpracování tématu menšin. Obě tyto podkapitoly 

téma pojímají originálně, neopisují pouze již napsané, ale s pochopením sumarizují relevantní východiska nutná 

pro následující analýzu. V metodologické kapitole autorka opět prokazuje pochopení prostudované literatury, 

když poukazuje na problematičnost a variabilitu posuzování možného skrytého rasismu textů v závislosti na 

kulturním a etnickém zařazení samotného výzkumníka. V analytické části se Jana Čermáková poctivě snaží 

popsat a zanalyzovat velké množství zpráv a článků, které pro text načetla. Oceňuji, že se nejedná o prostý popis, 

ale o skutečný výzkum, který je završen zdařilým závěrem. Zároveň se autorka nedopouští zjednodušujících 

soudů, ke kterým by některá zjištění mohla v komparaci s odbornou literaturou svádět: například, že čeští 

novináři jsou rasisty, pouze proto, že jsou vzhledem ke svému sociokulturnímu zázemí zjevně rasově předpojatí a 

opakovaně se dopuštějí etnické etiketizace, ovšem aniž by tím sledovali zlý úmysl. Což dokazuje srovnání 

s etiketami dalších kandidátů. Téma jsem sama vypsala a byla zvědavá na výsledek. S prací Jany Čermákové 

jsem spokojena. 

 

 

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

5.1 Dalo by se na základě textů, které jste přečetla, říct, zda Hospodářské noviny a Mladá fronta DNES byly 

na straně Baracka Obamy, či zda se jejich vztah k němu v průběhu sledovaného období nějak vyvíjel? 

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! 

 


