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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C-D 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B-C 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B-C 

1.5 Interpretace výsledků C-D 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C-D 

 

Slovní komentář: 

Stanovené hypotézy (s. 36) mi připadají banální. Nepřinášejí v oblasti zkoumání médií nic nového. 

V praktické části autorka podle mě v kapitolách nevhodně kombinuje různá témata (viz náměty 

k obhajobě).  

Seznam literatury je vzhledem k obsáhlosti práce a šíři zkoumaných jevů nedostatečný. 

Na s. 63 postrádám definici nadtitulku, podtitulku a mezititulku. 

S. 72 – Hovorových a nespisovných výrazů je v titulcích Blesku víc (kudla, totáč, fešák aj.). 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu C 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 



2.3 Dodržení citační normy B-C 

2.4 Dodržení stylové normy A-B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

Práce obsahuje (zejména v teoretické části) obecné kapitoly, které jsou pro práci zcela zbytečné, 

netýkají se přímo tématu (Např. kap. Média, Význam médií apod.). Práce je pak zbytečně obsáhlá, 

přičemž ale centrum zájmu není zpracováno dostatečně pečlivě. Např. kap. 1.2.2. Manipulace 

v médiích pak vůbec není reflektována v praktické části práce. 

V práci není sjednocen způsob citace (např. s. 17 a 23), někdy v poznámce pod čarou, někdy 

v závorkách. 

Práce obsahuje některé morfologické chyby (např. mezi dvěmi titulky) a další překlepy. 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

Myslím si, že si autorka měla vybrat jen některý z dílčích aspektů (či rovin) a zkoumat jej 

podrobněji a na větším vzorku titulků. Takto autorka dochází k banálním závěrům jako např., že 

bulvární noviny používají více vykřičníků a že expresivní příznaky jsou specifikem bulvárních 

médií. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 s. 5: Na základě čeho autorka předpokládala, že se v seriózním tisku bude objevovat 

výhradně spisovná čeština a složitější syntax? 

4.2 s. 13: Aby se jedinec stal součástí publika, musí disponovat vzděláním, které mu umožní 

sdělení dekódovat. Může autorka tento výrok vysvětlit? 

4.3 s. 15: Média dávají přednost událostem banálním a zábavným, aby se noviny lépe 

prodávaly /.../, nebo své konzumenty úmyslně manipulují, a to obvykle z politických důvodů. 

Internet jakožto snadno přístupné a obtížně kontrolovatelné médium přinesl v tomto směru 

naději. Může autorka tento výrok vysvětlit? 

4.4 Jak autorka stanovovala hypotézy? Vycházela z nějakého předvýzkumu či sondy? 

4.5 Na s. 40, 41 v kapitole o umístění titulků se autorka podrobně věnuje obsahu článků. Proč? 

4.6 Na s. 44, 45 (kap. Typ a velikost písma) píše o hodnotících výrazech. Na s. 47 (Řez písma) 

Píše o deminutivech a hodnotících výrazech. Proč? 

4.7 Věnuje se autorka někde tomu, zda titulky korespondují s obsahem článku? 

4. 8 Proč na s. 75 neuvádí autorka více příkladů obrazných pojmenování? 

4. 9 Jak autorka hodnotí výrazy plácnout si s někým, generálka, minerálka, sodovka, spasit 

(pravici), trable, chlap? Jejich charakteristiku jsem v textu nenašla. 

4.10 Mohly být nějak výsledky výzkumu ovlivněny výběrem titulků? 

4.11 Proč se v morfologické rovině věnuje autorka pouze přechylování? 

4.12 Považuje autorka některá svoje zjištění za překvapivá? 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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