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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) 
Schválené tézy práce a konečná verzia sa zhodujú. Rozdiel a odklon od pôvodnych téz, je rozšírenie práce o 
obsahovú analýzu nielen spravodajských, ale aj publicistických článkov.  Rozhodnutie hodnotím kladne, keďže 
aj publicistické články dotvárajú obraz spoločnosti, a jednoznačne medzi nimi a popularitou jednotlivcov v nich 
spomínaných treba vidieť súvislosť.  
 
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 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Základné pojmy pokladám za nedostatočné, chýba spracovanie pojmu "gatekeeping", ktorý je priamo spojený so 
spracovávanou témou. Rovnako v rozdelení médií by som odporučila viac sa venovať tlači, keďže analýza 
tlačeného obsahu tvorí výskumnú časť práce. Pri etickom kódexe novinárov skupiny Mafra sa ponúka otázka, 
kedy kódex vznikol (či predtým ako sa majiteľom stal Andrej Babiš, alebo potom), na čo nie je v texte odpoveď. 
Autorka nikde v práci nevysvetľuje na základe akého kritéria si zvolila rok 2015 a denníky Mladá fronta DNES, 
Právo a Hospodářské noviny. Zvolenie si MF DNES je vzhľadom na tému práce logické, ale výber Práva a 
Hospodářskych novin nie je nikde v práci odôvodnené. Spomína to iba v téze bakalárskej práce, aj to iba ako 
"deníky s nimiž nemá Babiš co dočinění". Bola kritériom čítanosť, alebo vlastníctvo? V analytickej časti sa pýta 
odstavec opisujúci legislatívu, ktorá upravuje vlastnícku štruktúru médií, prípadne by som odporučila 
komparáciu s legislatívnou úpravou vlastníckej štrukrúry naprieč krajinami V4. Kvalitatívna obsahová analýza 
sa začína sumarizáciou výsledkov analýzy, čo je vhodné skôr do záveru práce. Pri analýze jednotlivých článkov 
chýba vysvetlenie káuz, ktoré autorka spomína, čo je však vzhľadom k rozsahu práce ospravedlniteľné. Napriek 
rozčleneniu na štvrťroky chýba ďalšie rozdelenie pre väčšiu prehľadnosť výsledkov. Mohli byť doplnené 
grafikou, ktorá by obraz dotvorila. Na zváženie by bolo, či nepridať minimálne články spomínané v závere do 
prílohy. 



 
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 (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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Napriek tomu, že autorka nemá v texte neodcitované pasáže a nevydáva žiadnu časť prevzaného textu za svoj 
výrok, v práci má chyby v zápise citácií. Najviac v zozname použitej literatúry. Do budúcna odporúčam dať si 
pozor na citáciu sekundárnych zdrojov. Neopatrne narába s výrokmi (strana 9: "Masová komunikace je ... 
založena na předpokladu, že  média mohou ... ovlivňovať společnosť) zamieňa pojmy (strana 6: mediálny 
producent a dramaturg). Používa vo veľkej miere slovnú vatu ("můžeme zmínit", "jak už víme", "po základní 
škole odstudované v Bratislavě", "kde však onemocněl", "politická kariéra Andreje  Babiše se začala rozjíždět", 
"forma firmy začína být brzdou, tudíž se vedení přiklání k...", ...) a v časti 2.3. Charakteristika Andreje Babiše sa 
pravdepodobne inšpirovala neodborným žánrom citovanej knihy, pričom zabudla na vedeckú formu práce a celá 
kapitola má beletrizovaný charakter. Rovnako by si autorka mala dať pozor na čas a osobu, v ktorej píše (str. 22: 
"pro potřeby mé práce", str. 24: "mé práce", str. 25: "či pri nás nedůležitejší", str. 25: "v případe mé studie", str. 
26: "zejména mne zaujal", ... ) a opakovanie slov v jednej vete (str. 19: "upozornění na konflikt zájmů" "k 
možnému konfliktu zájmů" "podobný střed zájmů" "upozorňuje na možný konflikt zájmů"). Ďalšími 
jazykovými, alebo grafickými chybami sú napríklad: str. 20: "SSM"- nevysvetlená skratka, str. 23: Chybný nápis 
tabuľky, str. 29 "agentruru"- agentúru, str. 34: chýba text v kurzíve, ...  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Za najslabšiu časť práce považujem nepresné vyjadrovanie autorky namiesto ktorého používa príliš veľké 
kvantifikátory. Najneobsažnejšou časťou práce sa tak stáva záver, ktorý neprináša žiadnu exaktnú informáciu ("v 
rozdílné míře" "nejobšírněji" "většině" "vícekrát" "mnohdy" "nejvíce" "rozhodně" "takřka" "několik" "ke 
spoustě" "menší" "přemírou" "zřídka"). Napriek tomu sa mi spracovávaná téma páči hlavne pre jej aktuálnosť. 
Ide o pomerne novú a zaujímavú tému, ktorej analýza rozhodne patrí na akademickú pôdu. Ciele, ktoré si 
autorka na začiatku kladie sú zaujímavé a dostatočne zdôvodnené. Chýba mi však informácia o autorkinej 
motivácií spracovať túto tému, ktorá by našla svoje umiestnenie v úvode práce. Metodika, ktorú autorka využila 
v práci neobsahuje vysvetlenie, prečo si zvolila pre analýzu práve tie denníky,  ktoré si zvolila. Napriek 
výhradám, ktoré k práci mám, a ktorých vylepšením by sme mali pred sebou výbornú bakalársku prácu, 
hodnotím ju ako veľmi dobrú. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Kde vidíte potenciál v zefektívnení objektívnosti mediálnych obsahov? 
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! 
 


