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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) 

Práce zcela naplňuje záměr schválených tezí. 

 

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 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Oceňuji, že autorka do seznamu literatury zařadila i zahraniční a neučebnicové publikace, nicméně chybí více 

studií zaměřených přímo na roli novinářů v čečenském konfliktu. Rovněž kontext vývoje čečenské války je 

z větší části postaven na jediném zdroji. 

Autorka má tendenci pracovat s literaturou značně "novinářským" způsobem. Řadí za sebe jednotlivé příběhy 

novinářů z místa konfliktu, často si vypůjčuje velké množství citací, některé části jsou buď převyprávěním 

zdrojů, nebo řazením citací mezi nimiž jsou jen krátké autorčiny vstupy (např. s. 19–21); chybí kritičtější přístup 

ke zdrojům, zobecnění jejich přínosu a větší nadhled při práci s nimi (např. kapitola 2.2, která je v zásadě 

sesazením vzpomínek na válku od různých novinářů). 

I tak se autorce podařilo docela obstojně pracovat s výpověďmi svých respondentů a zpracovat solidní analýzu. 

Právě výpovědi novinářů sestavené v praktické části práce považuji za její největší přínos. Na základě získaných 

informací navíc předkládá autorka dobře formulované závěry.  

 

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 3 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 2 



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.) 

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 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Struktura teoretické části práce je mírně chaotická, po úvodní části věnované válce v Čečensku text skáče 

k vývoji ochrany novinářů ve válečných konfliktech (nadto je většina kapitoly věnovaná vývoji, jenž proběhl až 

po čečenské válce). Není mi příliš jasné, proč je tak velká pozornost věnována bezpečnostním kurzům pro 

novináře, když jimi žádný ze zpovídaných novinářů neprošel. Jde o zajímavou záležitost, pro téma práce nicméně 

celkem okrajovou. 

Z hlediska stylistiky je text zatížen výrazně "novinářským" charakterem psaní, včetně řady žurnalismů a výrazů 

jazykově vybočujících z odborného stylu (dresscode, neoblíkat na s. 20…). Najdeme v něm několik překlepů, 

závažnějších v případě, že jde o jména (Lindolf x Lindlof na s. 26, skloňování jména Lisosky na s. 23, navíc 

Joanne Lisosky je zjevně žena, ačkoli o ní autorka píše v mužském rodě). V druhé části textu se objevují zvláštní 

formy odkazů nikoli k použitým zdrojům, ale k jejich citacím na předchozích stranách práce (jako např. na konci 

s. 40), což neodpovídá požadavkům citační normy. Autorčin styl je zejména v úvodní části čtenářsky poměrně 

nepřátelský (krátké, sekané věty, nevhodná práce s aktuálním větným členěním). Stejně tak v závěru textu se 

objevují nepříliš souvislé pasáže, kdy za citace narátorů autorka náhle vsune nějakou poučku z teorie, aniž by ale 

dala návod k tomu, jak ji máme chápat (např. s. 36). Někdy chybí určité informace, např. na s. 4 není jasné o 

ministerstvu obrany jaké země je řeč, na s. 34 se mluví o Francouzském domě, ale není jasné, v jakém jsme městě 

atd. Rozhovorům použitým v praktické části obecně chybí větší míra kontextualizace, např. hovoří-li Petra 

Procházková na s. 43 o Mirkovi, měla by následovat poznámka výzkumníka v závorce, která věc vysvětlí (stejně 

tak u názvů měst a dalších údajů). 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Anna Štěpánková se pustila do zpracování velmi zajímavého tématu, které vzhledem k časovému odstupu od 

čečenské války nebylo tématem jednoduchým. Podařilo se jí zpracovat text, jenž svými základními parametry 

odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci, zároveň ale zůstává někde "na půli cesty" k textu 

bezvýhradně výbornému. Vyskytuje se v něm větší množství dílčích formálních i stylistických nedostatků, které 

v konečném důsledku snižují kvalitu celku, zasloužil by si ještě druhé čtení, odstranění žurnalismů, překlepů, 

věcných chyb a revizi teoretické části. Proto jej doporučuji hodnotit "velmi dobře". 

 

 

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

5.1 Na s. 2 píšete, že jste rozhovory použité v práci pro její potřeby upravila. V čem tyto úpravy spočívaly, 

jak vypadala editace? Byly dodrženy základní náležitosti práce s rozhovory jako zdroji odborného textu? 

5.2 Jak se podle vás proměnilo postavení českých válečných reportérů v konfliktech po Čečensku (např. 

Kosovo, Afghánistán, Irák…)? 

 

 

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! 

 


