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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) 
Autorka vhodně využila fenoménu řecké krize a zakomponovala jej do mediální analýzy. Tomuto faktu 
přizpůsobila i formulaci výzkumných hypotéz. 
 
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 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Ačkoliv je primárním cílem mediální analýza, autorka věnuje velkou pozornost charakteristice politického vývoje 
a formování levicových stran v České republice, a to i v kontextu středoevropského prostoru. V teoretické  části 
uvádí relevatní mediální koncepty a vhodně je aplikuje na výzkumné téma. Kvantitativní obsahová analýza je 
provedena korektně, doprovodný empirický materiál je přehledný a srozumitelný.  
 
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 1 
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 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.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 3 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Z textu bakalářské práce je patrná velká zaujatost autorky pro téma. Možná i z toho důvodu věnovala menší 
pozornost jazykové úrovni a formální stránce práce. Prohřešky vůči spisovné češtině jsou poměrně časté (např. 
"tyto fakta" - str.44),  poslední věta závěru – „pravicová média… by… měli“. Objevují se i nepřesnosti týkající 
se podstatných faktů - str. 39: "Česká republika si ale v roce 2011 zvolila přímou volbu prezidenta", i když 
ústavní zákon ještě čeká schvalování v Senátu. Obtížná je též orientace v seznamu použité literatury, který není 
řazen abecedně. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Pozitivně hodnotím široký záběr autorky, její snahu charakterizovat postavení levicových politickýich stran u nás 
v historickém kontextu i ve srovnání s okolními zeměmi regionu. Pro vymezení výzkumných otázek použila 
adekvátní teoretické koncepty a vhodně je aplikovala. Kvantitativní obsahová analýza spíše naznačuje určitou 
tendenci vybraných médií v charakteristice levicových stran než by zcela potvrzovala stanovené hypotézy. 
Výraznější argumentaci minulostí konstatuje autorka pouze u článků týkajících se řecké krize. 
I přes výše zmíněné gramatické a věcné prohřešky bakalářskou práci celkově hodnotím jako výbornou.  
 
 
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! 
 


