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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 odpovídá schváleným tezím, naplňuje svůj cíl, liší se pouze absencí analýzy Hospodářských novin, což 
autor odpovídajícím způsobem zdůvodnil. Oproti tezím rovněž obohatil metodologickou část i o použití dalších 
metod (analýza valence, koeficient mediálního stranění) 
 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Bakalářskou práci Šimona Pressera lze označit za velmi kvalitní a nadprůměrně splňující požadavky kladené na 
tento stupeň závěrečné práce. Autor na základě vhodně použité literatuty analyzoval rozsáhlý textový materiál a 
nabídl ucelený obraz o tom, jak byli prezidentští kandidáti v českém tisku prezentováni. Jako použitou metodu 
zvolil kvantitativní obsahovou analýzu, přičemž je třeba vyzdvihnout nejen důkladnost, s jakou je analýza 
provedena, ale rovněž to, že se autor nespokojil pouze s přebíráním tradičních postupů, ale snažil se je obohatit o 
vlastní proměnné. Jeho závěry jsou tak adekvátně 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 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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Práce je dobře a přehledně strukturovaná, byť poznámkový aparát nelze ve všech případech označit jako 
přiměřený. Autor mohl sjednotit více poznámek pod jednu (s. 11), upravit řádkování na jednoduché a určité 
poznámky se přímo jeví jako zbytečné (pozn. č. 42, č. 101.). Také by se  měl vyhnout publicistickým výrazům (v 
českých luzích a hájích - s. 32, jednou z achillových pat - s. 40, limitně se blížit nule - s. 47, spočítat na prstech 
jedné ruky - s. 82) a lépe zkontrolovat dodržení pravopisné normy (standartní - s. 26, samy - s. 50), které kazí 
jinak jazykově kvalitní úroveň textu.  
  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Celkově se jedná se o výjimečnou bakalářskou práci, která po teoretické, metodologické a empirické stránce 
přesahuje nároky na ni kladené. Jako nejsilnější stránku hodnotím především podobu obsahové analýzy, kterou 
autor obohatil o další přístupy, a mohl tak solidně podložit své závěry, které by bylo ovšem vhodnější v Závěru 
více rozvést.   
 
Na druhou stranu trpí práce i několika negativy. Jednak je to výrazná prodleva mezi zadáním práce a jejím 
odevzdáním, neboť v případě takto úzce a časově vymezeného tématu je rizikem, že se může práce jevit jako 
neaktuální, zvláště v době, kdy se výzkum začíná věnovat spíše letošním prezidentský volbám. Dále je z práce 
patrné, že se Šimon Presser snažil rozšířit dané mediální téma i o jiná, politologická či právní témata. Obecně to 
jistě není na škodu, avšak autor by si měl být při psaní vědom požadavku účelnosti a snažit se text spíše redigovat 
než dál rozšiřovat. Příkladem je zbytečně rozsáhlý exkurz do systému voleb v USA (s. 4), spotřebitelského 
marketingu (s. 21) či citace scény ze seriálu Jistě, pane ministře (s. 24). Mnohdy neúčelné jsou i srovnání 
s českým prostředím (s. 33) a až příliš poopatický výklad některých pojmů (příklad se zmrzlinou u vzájemné 
výlučnosti - s. 43). S otázkou je také účelnost některých podrobností o samotných kandidátech, neboť pro 
analýzu zpravodajství českých deníků není zřejmě nezbytná znalost faktu, že Barack Obama je z Havaje a Mitt 
Romney z Michiganu.  
 
I přes tyto výtky, jež navíc nejsou u diplomových prací ničím neobvyklým, je práce Šimona Pressera velmi 
zdařilou bakalářskou prací, kterou hodnotím stupněm výborně a doporučuji s podobnou pečlivostí pokračovat i 
v případě magisterské práce. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


