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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) 
Cíl práce odpovídá schváleným tezím, stejně tak technika a struktura práce.  
 
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) 
Pro potřeby této bakalářské práce je soubor sekundární literatury dostačující, ale je zřejmé, že by mohl být 
rozšířen o řadu jiných titulů, protože jde o dlouhé časové období a též v případě reflexe samotného předmětu 
mediálního zobrazení (atomová bomba) je k dispozici opět nepřeberné množství literatury reflektujících tento jev 
(syndrom) druhé poloviny 20. století až do současnosti z různých hledisek. Primární literatura - dobový 
periodický tisk - odpovídá záměru autorky a je podkladem pro analýzu. Ve statistické části práce je korektně 
uvedeno, co se míní z hlediska porovnatelnosti kategorií článku. Taktéž je zdůvodněno, proč se statisticky 
nepromítá do analýzy  mediálního zobrazení fotografická část obsahů sdělení, ale jen textové (slovní) obsahy. 
Práce je logicky uspořádána, metoda je nekomplikovaná, proto jsou i závěry přehledné. 
 
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 1 
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 

1 



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 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Metoda práce, tzn. cyklické sledování vybraných titulů novin a jejich textových obsahů věnovaných atomovému 
odkazu konce druhé světové války, je volena s předpokladem informační nosnosti pětiletých výročí. Poznámkový 
aparát je v pořádku, citace jsou uvedeny, nebo je příslušný obsah parafrázován s odkazem na zdroj.Jazyková 
úroveň slušná, bez hrubých prohřešků proti normě, kromě ilustativních příloh jsou důležité i dvě statistické 
přílohy přehledně zpracované. Nechybí samotný přehled analyzovaných článků.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předložená bakalářská práce na zvoleném tématu prokázala závislost mezi politickým režimem a médii v případě 
mediálního pojetí jednoho ze stěžejních politických faktorů poválečných mezinárodních vztahů. Současně pro 
delší časový horizont práce vystihla, jak se vedle této politické podmíněnosti projevovala i reflexe objektivního 
nebezpečí skrytého za atomovým faktorem civilizačního vývoje. Jen to od padesátých let 20. století bylo zakryto 
politicky regulovanými frázemi. Dílčí postřehy autorky obsahové analýzy o zaměření pozornosti v jednotlivých 
obdobích tvoří z práce východisko pro ještě širší uchopení tématu prostřednictvím časopisů. Bylo by to dobré 
srovnat s novinami. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zachytila autorka v polovině od polovina 80. let ve zkoumaných článcích také ohlas politického termínu 

"uzbrojení"? Co to bylo? 
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! 
 


