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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) 
Autorka postupovala v souladu se schválenými tezemi.  
 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka realizovala extenzivní obsahovou analýzu, kterou vystavěla na relevantní odborné literatuře. Objem 
zpracovaného materiálu, stejně jako přehledná struktura proměnných, poskytuje unikátní pohled na titulní strany 
předních českých deníků mezi léty 1999 a 2014. Odpovědi na vhodně zvolené výzkumné otázky pak odkrývají 
podstatu neintuitivní proměny významu zahraničního zpravodajství v prostředí pokračující globalizace a 
(evropské) integrace. 
Teoretický rámec práce je vystavěn také nadstandardně. Dobře koresponduje se samotným výzkumem a pomáhá 
zjištěné výsledky nahlédnout i v komparativní perspektivě. Při podrobnějším vhledu do shromážděné odborné 
literatury by některé aspekty metodologie výzkumu mohly být přesnější (např. v otázce tzv. domestifikace 
zahraničního zpravodajství).             
 
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 
1 



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) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka práci velmi dobře zvládla také po formální stránce. Drobné výtky mohou směřovat k formulaci 
některých termínů ("nehody lidských výrobků") či k neroztříděnému seznamu zpracovávané literatury. 
V kontextu úrovně zpracování celého textu se ale jedná o méně významné nedostatky. Struktura kapitol je 
vyvážená, úvod i závěr práce plní svou funkci. Práce je vhodně doplněna přílohami.      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
   Kolegyně Kristýna Novotná předložila k hodnocení komplexní bakalářskou práci, jejíž závěry představují 
zajímavý příspěvek k debatě o mediálním zobrazování světa "těch druhých" v ČR. Shromážděná data by bylo 
vhodné využít jako podklad k dalšímu výzkumu. K obhajobě navrhuji známku výborně.                             
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jak rozumíte termínu domestifikace zahraničního zpravodajství?  
5.2 Byl tento prvek v obou denících v červnu 2014 výrazně přítomen? 
 
 
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! 
 


