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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ 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: Kateřina Pernikářová  
Název práce: Mediální obraz umělecké skupiny Ztohoven v českém tisku 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Petr Cirkl, M.A. 

Pracoviště: doktorand - Mediální studia 
 
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 si velmi jasně stanovila badatelské otázky a na základě dobře provedené analýzy došla k odpovědím či 
závěrům na tyto otázky. Práce se neodchyluje od schválených tezí. Poslední část práce - průzkum veřejného 
mínění (dotazníkové šetření) vhodně doplňuje celou práci a podtrhuje závěry, ke kterým autorka došla analýzou 
mediálních obsahů. Celkově lze konstatovat, že vytčený cíl práce byl uspokojivě splněn. 
 
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) 
Autorka práce, dle mého názoru, využila maximum dostupné literatury, což je zjevné již z výčtu v seznamu 
použité literatury. V průběhu výzkumu a psaní bakalářské práce autorka několikrát konzultovala svůj postup se 
školitelem. Výtky a navržené změny byly v dalších fázích psaní práce reflektovány.  
Ze samotné práce je zjevné, že jí bylo věnováno dostatek času a úsilí. Autorka bakalařské práce bezesporu 
využila veškeré odborné znalosti, jak z oblasti teorií médií, tak metodologie výzkumu, které si osvojila během 
svého studia na FSV. Lze se domnívat, že samotný výzkum (kvantitativní obsahová analýza) byl proveden 
správně. Byla zvolena správná technika, která byla aplikována na přesně vymezeném vzorku materiálu. Připojené 
grafy jsou jasné a průkazné, dodávají práci přehlednost. Dle mého názoru je i celková logičnost výkladu a 
podloženost závěrů velmi dobrá. K práci nemám zásadních 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 2 
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.) 

1 

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

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má jasnou, logickou a přehlednou strukturu. Z kvality zpracování je zjevné, že autorka věnovala přípravě i 
psaní práce dostatek času a úsilí. Úroveň práce jak rozsahem, tak kvalitou, plně odpovídá předpokladům pro 
bakalářskou práci. Poznámkový aparát byl po několika konzultacích se školitelem upraven do stávající podoby, 
kdy je z mého pohledu přijatelný. Vytknout lze patrně pouze ne některých místech přílišné spoléhání na 
internetové zdroje. Průzkum veřejného mínění byl na to, že se jedná o bakalářskou práci, vypracován poměrně 
dobře. Jistě by nebylo od věci konzultovat průzkum s odborníkem (sociologem) na průzkumy veřejného mínění. 
Pro potřeby bakalářské práce je však průzkum v podobě předkládané v této práci dostačující, neboť si klade za 
cíl podtrhnout závěry předchozí analýzy. V práce je minimum překlepů, stylisticky a jazykově je na velmi dobré 
úrovni. Z práce jsou patrné jasné myšlenkové pochody, které napovídají o potenciálu autorky pro další studium 
(na magisterské úrovni). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autoroka si zvolila velmi zajímavé a dosud neprobádané téma. Úkolu se zhostila velmi dobře.  Z práce je patrná 
pečlivost, jasné a logické myšlení. V práci jsou velmi dobře použity metody mediálního i sociologického 
výzkumu.  Obojí napovídá tomu, že se autorka velmi dobře a zodpovědně zhostila svého úkolu. Práce by mohla 
být na některých místech stručnějí, nicméně je i přesto celkově čtivá. Nesledávám zásadní slabé stránky.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jak jste postupovala při průzkumu veřejného mínění? Podle jakého vzorce jste zvolila jednotlivé vzorky 

populace, aby průzkum reflektovat složení společnosti? Použila jste při tomto průzkumu nějakou 
odbornou literaturu týkající se metodologie průzkumů? 

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! 
 


