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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce   Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Robotková Pavlína 

Název práce: Média a trestní řízení
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Mgr. Hanák Peter
Pracoviště: Katedra mediálních studií ISKŽ FSV UK

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)
Práca sa neodchyľuje od schválených téz.

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 1
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)

Autorka použila relevantnú literatúru a preukázala schopnosť s ňou pracovať. Pozitívom je aj popis metodológie 
na začiatku praktickej kapitoly. Porovnávaním rôznych štatistík autorka práce dospela k zaujímavému postrehu, 
že počet článkov o kriminalite v novinách kopíroval reálny vývoj kriminality.
Zvolené metódy a techniky sú pre bakalársku prácu nadštandardné, rovnako ich zvládnutie. Výklad je logický, no
autorka sa občas dopúšťa predčasného hodnotenia, s formuláciou „podľa môjho názoru,“ pričom nie vždy je ten 
názor v práci podložený alebo odôvodnený. V závere opäť opísala metódy, no neuviedla ich závery – teda čo 
presne použitím týchto metód zistila. Je to však uvedené v predchádzajúcich kapitolách, a tam sú závery 
dostatočne podložené.  

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 1
3.3 Dodržení citační normy 2
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce 1



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Štruktúra práce je prehľadná a účelná. Grafom by pomohli lepšie vysvetlivky (legenda). Neuvádzanie autorov 
citovaných novinových článkov v citácii pod čiarou je ospravedlniteľné s ohľadom na prehľadnosť a účelnosť 
citácii.      

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Autorka našťastie nezostala len pri popise toho, ako právo upravuje účasť médií na trestnom konaní a 
zverejňovanie jeho priebehu, ale analyzovala skutočný prístup médií k týmto témam. Analyzované témy v 
novinách sú dôležité a autorka si všíma nové súvislosti (napr. fáza trestného konania, o ktorej noviny informujú, 
koreláciu počtu článkov o kriminalite s reálnou krivkou kriminality apod.). Hoci len zistenia z kvantitatívnej časti
práce by stačili na bakalársku prácu, a možno aj na odborný článok, sú doplnené ešte o kvalitatívnu časť, v ktorej
si všimla ďalšie dôležité súvislosti. Autorka vie formulovať svoje myšlienky logicky, má zmysel pre jasné, 
stručné a presné vyjadrovanie – má talent na formulovanie faktografického textu, ktorý by sa dal uplatniť v 
novinárskej aj vedeckej profesii. Práca je vďaka tomu nadštandardná a zaslúži si najlepšie možné ohodnotenie. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 O čo presne išlo v náhubkovom zákone a čím to bolo zmiernené?
5.2 Tvrdíte, že Blesk nedodržiava pri informovaní o kriminalite zákon. Zaväzuje Trestní řád vydavateľa? Dá 

sa vynútiť jeho dodržiavanie v Blesku?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum:  1. 6. 2015                                                               Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry!
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