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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 rozsáhlé úvodní části autorka čtenáře seznamuje se změnami medií v tuzemsku po roce 1989, upozorňuje na 
klíčové změny a popisuje mediální teorie související s tématem. Oproti původním tezím posléze autorka mění 
analyzované období, což ale logicky zdůvodňuje. Cíl i struktura práce odpovídají schváleným tezím. Autorka si 
jako metodu práce zvolila kvalitativní  analýzu, kterou doplňuje kvantifikací analyzovaného materiálu. 
V analytické části práce má autorka ovšem tendenci k subjektivnímu hodnocení. 
 
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 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracuje výhradně s českou literaturou nebo literaturou v překladu. Rozsáhlá úvodní historická část 
vychází téměř celá z jediné přehledové publikace. Je k diskusi, zda bylo nutné věnovat se vývoji médií po roce 
1989 natolik podrobně. Autorka navíc pracuje s termínem "současnost" (kapitola 2.5), ale nebere v potaz změny, 
které na českém mediálním trhu nastaly od doby publikování použité literatury. Např. informaci "Většina titulů 
je podle Bednaříka, Jiráka a Köpplové (2011) v současnosti v zahraničních rukou, zejména německých." by již 
bylo možné s ohledem na vlastnické změny médií od roku 2011 revidovat s odkazem na aktuálnější zdroje. 
Stejně tak autorka cituje např. Vernerova data o aktuálních počtech médií z roku 2010, ačkoli je možné 
z relevantních zdrojů uvést aktuální počet z období vzniku bakalářské práce. Využitím širšího spektra zdrojů by 
práce získala přidanou hodnotu a relevanci. 
V analytické části autorka popisuje mediální obsah ve velice rozsáhlých celcích textu. Analýze by prospělo 
rozdělení do podkapitol dle témat tak, aby se jednalo o ucelené analyzované celky, nikoli jen prosté 
chronologické řazení témat a článků. V teoretické části autorka vymezuje řadu termínů, které podle ní souvisejí s 
tématem práce, ale ve vlastní analýze je již téměř nepoužívá. 



Na konci práce doplňuje autorka analýzu obsahu médií dotazníkovým šetřením vnímání Davida Černého 
veřejností. Jedná se o velice dobrý nápad na dokreslení kontextu celého tématu, nicméně zvolený počet 
respondentů nelze považovat za reprezentativní. 
 
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 4 
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 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je logická, nicméně rozsah jednotlivých částí není vyvážený. Úvodní historická a teoretická část 
je velice rozsáhlá, popis osobnosti a tvorby Davida Černého navíc nelze považovat, jak autorka uvádí, za 
teoretickou část práce. 
Obsah kapitol 7.3, 7.4 a 7.5 bych doporučila zařadit do přílohy práce - přehled Černého tvorby je v textu 
nepřehledný a pro práci, jež má za cíl analýzu mediálního obrazu autora, není stěžejní. S tím by souviselo i 
účelnější využití poznámkového aparátu, který by mohl obsahovat stručné charakteristiky Davidových děl, o 
kterých autorka píše v analytické části. Celkový soupis tvorby bych zařadila do přílohy práce. Poznámkový 
aparát mohla autorka využít např. i pro charakteristiku Ceny Jindřicha Chalupeckého, která je ve vlastním textu 
zbytečně rozsáhlá. 
Práce obsahuje poměrně velké množství opakujících se chyb především formálního jazykového charakteru 
(chybné psaní procent, chybějící mezery za tečkou, chybné psaní pomlčky a spojovníku, nejednotné psaní 
časových údajů, chybné psaní uvozovek). Stylistickou úroveň textu považuji za průměrnou. Vzhledem k tématu 
práce bych očekávala, že práce bude obsahovat i obrazovou přílohu - např. přehled Davidových klíčových děl, 
kterým se věnují analyzované mediální výstupy. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka si zvolila zajímavé téma propojující mediální svět se světem umění. Z práce je patrný autorčin zájem o 
tuto problematiku, nicméně výsledné zpracování má formální i obsahové nedostatky. Bakalářskou práci proto 
hodnotím mezi stupni Velmi dobře a Dobře.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Uvedeným cílem práce je analýza toho, zda vybraná tištěná média informují o Černém nezaujatě a 

adekvátně nebo naopak populisticky tak, aby byla čtenářsky přitažlivá. Myslíte si, že umění je tématem, o 
kterém by měla média psát vždy "informativně a se zpravodajským odstupem"? 

5.2 Myslíte si, že na nárůst mediálního zájmu mezi prvním a druhým zkoumaným obdobím měla větší vliv  
média nebo sám David Černý? 

 
 
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! 
 


