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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) 

V odevzdané verzi práce teze nejsou přítomny. 

 

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) 

Úroveň zpracování a rozsah realizovaného výzkumu v předložené bakalářské práci považuji za nadstandardní. 

Autorka zpracovala množství relevantních odborných zdrojů, které dokázala funkčně využít při obsahové analýze 

zpravodajství dvou českých deníků.  

Následující kritické poznámky, v jinak výborné práci, se vztahují k metodologii a formálnímu zpracování 

výzkumu. 

- Autorka analyzovala všechny titulní strany dvou deníků v období 16 let (nikoliv 15, jak sama uvádí, s. 21) a 

celkový počet jednotek jejího výzkumu čítá 47 324 jednotek. To je obdivuhodné množství odvedené analytické 

práce, výrazně převyšující nároky kladené na bakalářskou diplomovou práci. Vyčerpávající výzkum takového 

rozsahu je doslova "vyčerpávající", kdy jen samotné kódování dat muselo být značně časově a psychicky 

náročné. Oponenta v této souvislosti napadá, proč autorka nepracovala s vhodně zvoleným výběrovým souborem 

(jak ostatně nabádají i metodologické standardy pro kvant. obs. analýzu). Domnívám se, že analýzou 

reprezentativně vybraného vzorku jednotek ze základního souboru by bylo možné dojít k velmi podobným 

závěrům.  

- Není zřejmé, ani v práci zdůvodněné, jak autorka postupovala při určování spektra hodnot u čtvrté proměnné 

(proč jsou sledovány právě uvedené hodnoty a ne jiné - např. domácí politika, hard/soft news, atp.), u proměnné 

mapující téma článku (proč právě těchto 38 hodnot? vychází hodnoty z předýzkumu, nebo jsou převzaty z prací 

jiných autorů? hodnota 1 = C?) 



- Za jediný závažnější nedostatek práce považuji chybějící operacionalizaci "zahraničního zpravodajství", tedy 

ústředního pojmu teoretické i výzkumné části. Není tak zřejmé, zda "zahraniční" charakter zprávy indikuje 

lokace uvedená v domicilu, nebo téma článku, či "vztažný prostor" zprávy, případně kombinace více indikátorů. 

Při rešerši domácích odborných zdrojů byly opomenuty některé tematicky relevantní práce (např. 

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=646). 

 

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) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

V práci jsou ojediněle přítomny překlepy ("členilaú", s. 22; SPPS, s. 24; 45%  namísto 45 %, s. 39). 

U jednotlivých grafů by bylo vhodné uvádět celkovou bázi jednotek (N =) ze které jsou údaje počítány a pro 

údaje v grafech č. 17, 18, 19 a 20 (s. 37) by bylo vhodné zvolit jiný typ vizualizace, případně redukovat počet 

zobrazených hodnot. 

Několik formálních chyb  je také v seznamu použitých zdrojů (chybějící autoři - Hopkins a Wallerstein, , 

Hamilton a Wu).  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářskou práci Kristýny Novotné doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit výslednou známkou výborně.  

 

 

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! 

 


