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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)
Ve srovnání s tezemi rozšířila autorka svůj pohled o bulvarizaci médií, k čemuž dost MFF Karlovy Vary vybízí. 
Z mého pohledu konzultanta je tento rozměr do práce možné zařadit, protože na příkladu zpravodajství o MFF 
Karlovy Vary lze skutečně ukázat, jak se bulvarizace projevuje v denících. Zdůvodnění zařazení pohledu na 
bulvarizaci bylo možné ale rozsáhleji zdůvodnit v samotném úvodu bakalářské práce. Takhle spíše až z kapitol 
analýzy je zřejmé, proč se práce týká bulvarizace. Autorka si zvolila metodu kvantitativní obsahové analýzy. 
Změnila složení sledovaných ročníků, což vysvětluje na začátku analytické části. Snížila také počet sledovaných 
periodik. Zařazením tématu bulvarizace se také proměnila struktura práce, což je logické.    

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 3
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
K tématu historie MFF Karlovy se nejlépe nabízí Kročova publikace. Pohled na vývoj po roce 1989 by ale bylo 
možné doplnit také o publikaci Jaroslava Sedláčka o vývoji české kinematografie v 90. letech. Domnívám se, že 
bylo možné přesněji charakterizovat sledované ročníky filmového festivalu, aby bylo více zřejmé, čím byl určitý 
ročník zajímavý a co mohlo být atraktivní pro média. Bylo by také vhodné rozšířit teoretický pohled na téma 
bulvarizace médií, kdy v práci je hlavně charakteristika bulvárních médií. Bylo ale možné více rozpracovat 
pohled Franka Essera a zjištěné poznatky z analýzy MFF Karlovy Vary více zařadit do mezinárodního kontextu 
bulvarizace médií. V tomto směru by bylo možné pracovat více i s diplomovými pracemi z FSV UK, které se 
týkají otázky bulvarizace zpravodajství českých médií. Autorka používala metodu kvantitativní obsahové 
analýzy, kdy pak výsledky prezentuje prostřednictvím přehledných grafů. Podle mého názoru se ale mohla více 
pustit do interpretace zjištěných údajů a jejich zařazení do kontextu bulvarizace médií. Pak třeba shrnutí na 
straně 30 je dost stručné. Vůbec předchozí stranu 29 by bylo vhodné více propracovat. Autorka uvádí příklady 



textů ze sledovaných periodik, ale bylo by dobré více vysvětlit, proč zrovna tyto texty lze pokládat za znak 
bulvarizace. Je zde výčet několika textů, ale bylo by vhodné nějak ten výběr strukturovat. Taky by čtenář měl 
dostat přesnější informaci, o kom text byl, např. že hvězda hobitího vzrůstu je Elijah Wood a tím ukázkovým 
příkladem v roce 2012 byla Susan Sarandonová.            

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 3
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 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.)

2

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 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Ve struktuře práce mi přijdou nadbytečné pasáže o světových a českých dějinách bulváru. Není nutné se vracet 
do USA v 19. století a v českém prostředí k Jiřímu Stříbrnému. Stačilo by držet se vývoje bulváru u nás po roce 
1989. Možná až příliš rozsáhlé poznámky jsou na straně 8 k FIAPF. Když autorka odkazuje na tiskové zprávy 
uveřejněné na webových stránkách MFF Karlovy Vary a společnosti Median, tak by bylo dobré rovněž uvádět 
datum, kdy tyto tiskové zprávy využila. Může dojít na těchto webech ke změnám a není jisté, že je každý 
zájemce za několik let najde na stejném odkazu. Když bude uvedeno datum, tak bude jasné, kdy s nimi 
pracovala autorka. V textu je jen velmi malý počet překlepů. Práce má velmi solidní grafickou úpravu. Grafy 
jsou provedeny pečlivě a přehledně.      

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Autorka studovala ve vybraných denících obraz MFF Karlovy Vary. Zajímalo ji, jak tento obraz ve zvolených 
letech vypadal a jak v něm lze hledat prvky bulvarizace. Tím se ale pustila do dost složité práce, když dělala 
kvantitativní obsahovou analýzu, přičemž se ale pustila do rozdělování textů na bulvární a nebulvární články, 
kam ale vstupuje prvek subjektivity pohledu. V tomto směru by bylo jednodušší sledovat bulvarizaci 
prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy. Práce ukazuje vývoj od roku 1990 do současnosti a proměnu 
způsobu, jakým média o filmovém festivalu informovala. Autorka také dobře ukázala, jak se měnila intenzita 
zájmu médií o festival. V tomto směru jsem ale postrádal větší pozornost otázce mediálního partnerství, kdy 
MF Dnes a Právo byly v průběhu sledovaného období mediálními partnery festivalu. Bylo by možné se tak 
zabývat otázkou, jak tento fakt mohl ovlivnit zpravodajství periodik. Mohla by být také více zmíněna otázka, 
jak se organizátoři festivalu podílejí na vytváření mediálního obrazu festivalu - výběr hostů, účast modelek na 
festivalových akcích apod. Práci by prospělo větší zařazení do kontextu vývoje českých médií po roce 1989 
z hlediska bulvarizace. Autorka prostudovala zvolené deníky, pracovala se vzorkem 300 textů a její analýza 
ukazuje vývoj v obrazu MFF Karlovy Vary od roku 1990 do roku 2012.      

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
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!


