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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, jejíž digitální podobu jsem si stáhl z repozitáře, bohužel neobsahuje naskenované zadávací teze, takže 
mohu jen předpokládat, že se shodují s podobou výsledného zpracování. 
 
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 4 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Celá práce je postavena na sekundární literatuře, která je autorkou zpracovávána metodou kompilační. Výběr 
titulů a zejména internetových zdrojů je poznamenán autorčiným přístupem - zprostředkovat bakalářskou prací 
v českém prostředí významnou fázi vývoje americké žurnalistiky a politiky. Postrádám vlastní přínos autorky 
jdoucí nad tento v principu jen popularizační přístup. Pokud by se práce soustředila sice na na popis jevu 
muckrakingu v americké kultuře, ale uvedla ho do kontextu sociální reportáže a investigativní žurnalistiky také 
v jiných novinářských kulturách, posílil by se vlastní přínos autorky alespoň o to, že bychom měli k dispozici 
přehled literatury nejen angloamerické, ale také německé, francouzské, italské apod. Ostatně ani předložený 
výběr nepovažuji za dokonalý. Považoval bych za užitečné, aby byla jedna kapitola věnována alespoň stručnému 
zhodnocení odborné reflexe mucrakingu v Americe.  V tomto např. postrádám připomenutí  možná první 
vědecké dizertační práce z roku 1922 věnované tématu od historika Cornelia C. Regiera, The Era of the 
Muckrakers (první knižní publikace - Chapel Hill 1932, potom mnoho dalších). Práce je postavena na výkladu 
politických souvislostí ve spojení s jejich novinářskou reflexí, s prolnutím novinářských medailonů profilujících 
osobností a jejich díla, což tvoří jádro práce.   
 
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 

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) 

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce postrádá, jak jsem již uvedl, zhodnocení odborné literatury, což považuji za nedostatek. 
Poznámkový aparát a citace jsou formálně v pořádku, stejně jako ilustrující přílohy. Horší je jazyková úroveň, 
vyskytuje se hojnost překlepů (např. polsední (str. 28), ticíc (str. 4), občas chybí koncovky, háčky. Gramatické 
chyby - str. 7 - osobnosti se snažili (má být y), příslušníky tohoto novinářského přístupu píše autorka s malým m 
(muckrakeři), ale také s velkým (str. 35). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Provedení práce je na hranici uznatelnosti. Chyba není v nějakých katastrofálních prohřešcích proti citační 
normě, vědeckému aparátu, ale v přístupu, který silně připomíná publicistiku. Proč autorka např. nepřipomene, že 
lze zrod sociální investigativní reportáže i odpovídající posuny ve zpravodajství zaznamenat také v jiných 
novinářských kulturách, včetně česky a německy psané, jen podněty a počátky se liší. Vzájemná ovlivnění a 
inspirace. Hned by předložená práce budila dojem snahy o vlastní autorčin přínos a myšlenku.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Co se muckrakingu mohlo podobat v evropské žurnalistice?  
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! 
 


