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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) 
Hlavní problém předkládané práce je paradoxně v tom, že se autorka pokusila držet tezí v celé jejich šíři - jako 
osnova pro bádání během několika let doktorandského studia by snad mohly vést k obhajitelnému výsledku.  
To, že autorka změnila "analyzované" roky 1994, 2000 a 2009 na 2009, 2010 a 2011 je vzhledem k celku 
nepodstatný detail. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Některé kapitoly se obejdou takřka bez zdrojů - např. čtyřicet let ČS(S)R autorka zvládne "převyprávět" na str. 3-
15) téměř výhradně sama (jedna publikace a tři dokumenty dostupné z internetu) , jindy text zmiňuje jiné autory, 
ale odkazy na zdroje chybí - např. kap. Mediální konstrukce reality jmenuje Bergera s Luckmanem, D.M.Whitea, 
Shoemaker(ovou) (a Reese), Alfreda Schütze, s nikým z nich se však v závěrečném seznamu literatury nesetkáme 
(ani s Russ-Mohlem a "na základě práce Galtunga a Marie Holmboe Rugeová Winfried Schulz" ze str. 59)... 
ostatně - proč není závěrený seznam řazen abecedně? 
Vzhledem k tematické šíři a práci se zdroji pak asi nepřekvapí, že text BP v žádném svém momentu nejde do 
hloubky, nesrovnává, nerešeršuje, ale že volně těká po povrchu sesbíraných samozřejmostí, banalit a vlastních 
dojmů napříč tematickými oblastmi - což je snad u "kapitol ze středoškolského dějepisu" ještě snesitelné, ale u 
"oborových" kapitol (zhruba od str. 45) už vzbuzuje rozpaky (jen namátkou např. definice vybraných médií na 
str. 55 nebo "média se na rozdíl od ostatních složek transformace dokázala přeměnit poměrně rychle a 
bezbolestně. Většina z nich přešla do soukromých rukou, část se stala médii veřejnoprávními, což znamená, že 
jsou dotována z veřejných peněz a musí plnit určitá nařízení")  
Za plnohodnotnou kvantitativní obsahovou analýzu lze těžko považovat výsledky fulltextového vyhledávání 
v databázi a následné dělání čárek při výskytu zvolených parametrů ve zlomku nalezených článků (na počátku 



chybí např. kódovací kniha a definice kategorií, na konci pak vyjádření frekvence jinak než v počtu článků či 
křížení proměnných), výsledná "data" tak nejsou mimo kontext DP použitelná, ale jako první setkání s metodou a 
pokus opřít své dojmy o čísla v závěrečné interpretaci je snad lze autorce přičíst k dobru.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 4 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

4 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Jazyková úroveň vcelku dobrá, byť autorka občas používá příliš publicismů a metafor, někdy se objeví i hrubší 
chyby typu příslovečná shoda, občas formulační zmatek, typicky vše v následující ukázce ze str. 24: "První 
vlaštovka, která ohlašovala změnu,  přilétla 21. a 22.11. 1989 do Československé televize. Zaměstnanci vyvinuly 
pod pohrůžkou stávky své vedení ke garanci možnosti otevřeného projevu a reálného zhodnocení a popisu 
situace. Do té doby se širší masy občanů měli šanci dozvědět..."  
 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Představíme-li si dobrou bakalářskou práci jako první pokus o samostatný "vědecký" text, zaměřený nejlépe na 
konkrétní teoretický problém/koncept, rešeršující přesně vymezený publikační výsek a pokoušející se o praktické 
uchopení/prověření na konkrétním případu/case, pak předkládaný text představuje přesný opak. Na autorčinu 
obranu mě snad napadá, že ona si teze neschvalovala a netuším, zda jim pak podlehla sama a dobrovolně, či zda 
se pokusila vyhledat dostatečnou konzultační "pomoc". Ať tak či onak, pokus změnit analyzovaná období a 
zaměřit se jen na "řeckou krizi" naznačuje, že sama vytušila cestu, kudy z pasti ven. K ocenění se rovněž nabízí 
občasné trefné postřehy a vzhledem k ideologické zatíženosti zvoleného tématu snad i záblesky kritického 
myšlení.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) 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! 



 


