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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) 
Cíle, technika i struktura práce jsou dobře zvládnuté. Jediná výtka: v celé práci se často opakuje "mediální obraz 
komunistického režimu v porevolučním denním tisku" (jak zní i samotný název práce), to by mělo být pro 
upřesnění doplňováno "reprezentovaném Mladou frontou". Autorka se přeci nezabývá jinými deníky, nejde tedy 
tento "mediální obraz" z Mladé fronty zobecnit a vztáhnout, aplikovat, i na ostatní porevoluční tisk. Navíc o 
důvodu výběru právě Mladé fronty se čtenář dozvídá až na straně 19, důvod by přitom měl být zmíněn už 
v úvodu, aby čtenář netápal, proč je analyzován právě tento deník. 
 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Jako u jiných prací se i zde viditelně projevuje studijní obor (a samozřejmě téma bakalářské práce), největší 
zastoupení má tedy literatura, vztahující se k médiím. Ta k historickému kontextu už tak početná není, navíc se 
autorka na dvou a půl stranách zabývá politicko-historickou situací před revolucí a pouze dva krátké odstavce 
jsou věnovány demokratické ČSR, která přitom představuje období, z nějž autorka analyzuje tisk. U následující 
kapitoly "Mladá Fronta a MF Dnes" pak odkazy na literaturu v podstatě chybí, až v závěrečném seznamu zdrojů 
je uvedena k MF wikipedie, přitom autorka mohla čerpat informace o změnách v tomto deníku po r. 1989 
z publikace Josefa Bendy Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006, kterou má 
v seznamu rovněž uvedenou.  
Zvolená technika zpracování materiálu je dobře zvládnutá a analýza pečlivá a kvalitná, což umocňují i jednotlivé 
grafy. Závěry ze sémiotické analýzy, které byly podrobeny tři články, jsou velmi pečlivé, ale některé až zbytečné 
či nelogické/naivní, např. zmínka o tom, že autor článku "nepřináší jiný názor na problematiku (...) než je názor 
dotazovaného ministra", když žánr článku je evidentně rozhovor. Nebo několikrát zmiňovaný závěr, že články 
předpokládají čtenářův přehled o zmiňovaných tématech či mají nejednoznačné titulky - to jsou přeci aspekty, 



které náleží i současným článkům (nejednoznačné titulky mají vzbudit ve čtenáři zvědavost a nalákat ho 
k přečetení/rozkliknutí článku). Nemyslím si také, že "dnešnímu čtenáři se články mohou zdát nesrozumitelné 
právě proto, že nežijeme v přirozeném kontextu zkoumaného období", jak je uvedeno v závěru praktické části. 
Články o 17. listopadu 1989 by přeci svou srozumitelností obstály i dnes.   
 
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 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) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je logická. Poznámkový aparát rovněž, jen někde (jak už bylo zmíněno výše - např. u kapitoly o 
MF) chybí odkazy a objevují se tak pasáže bez udání zdroje. Po stylistické stránce je právě pěkná, trpí ale 
množstvím překlepů, zaměňováním spojovníku a pomlčky, nesjednoceným psaním malých a velkých písmen 
apod., žádná velká pravopisná chyba se však v práci nevyskytuje. Co se týče příloh, seznam článků pro 
kvantitativní analýzu je určitě vhodný, přepis článků pro sémiotickou analýzu, jejichž celé znění se objevuje již 
v samotném textu, mi připadá zbytečné.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 
 
 
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! 
 


