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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

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

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Šrámková Petra

Název práce: Manipulace v českých médiích? Obsahová analýza článků o Andreji Babišovi ve vybraných 
celostátních denících 
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Vlasák Zbyněk
Pracoviště: 

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)
Studentka se rozhodla rozšířit záběr své kvalitativní analýzy nejen na zpravodajské články o Andreji Babišovi, 
ale i na články ostatních žánrů, aby její obraz toho, jak je Babiš v jednotlivých médiích prezentován, byl co 
nejkomplexnější. To ji vedlo rovněž ke změně názvu práce. Obě tyto změny jsou v úvodní kapitole zdůvodněny. 
Struktura práce doznala oproti tezím jen kosmetických změn.

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 2
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)
Autorka bakalářské práce vybudovala realitivně solidní teoretický základ, podle mého názoru ho však šlo lépe a 
organičtěji propojit se samotnou analýzou. Aplikace tohoto teoretického fundamentu na samotný výzkum je dle 
mého jednou ze slabin tohoto textu.

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 

1



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) 
Z hlediska struktury práce myslím autorka nic podstatného nevynechala, najdeme zde teoretický základ, 
charakteristiku zkoumaných deníků včetně jejich etických kodexů, část o osobě Andreje Babiše a společnosti 
MAFRA a samozřejmě i metodologickou a výzkumnou část. Lepší by mohla být stylistická úroveň práce.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Studentka si zvolila pro svou bakalářskou práci aktuální a hojně diskutované téma možného střetu zájmu 
současného vicepremiéra české vlády Andreje Babiše, který zároveň vlastní i vydavatele předních českých 
deníků a k tomu ještě několik dalších médií. Na příkladě Mladé fronty DNES se v komparaci s deníky jiných 
majitelů podařilo autorce dle mého doložit, že několika prolematických kauzám okolo Babiše se tento list 
v průběhu roku 2015 nevěnoval buď vůbec, nebo ne dostatečně. Prokázala tak pomocí obsahové analýzy, jež 
splňuje základní metodologické nároky, to, o čem jinak publicisté zabývající se médii zatím převážně jen 
neurčitě spekulovali. V tom je přínos práce zásadní.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jak z hlediska mediálního obrazu Andreje Babiše hodnotíte deníky Hospodářské noviny a Právo, tedy ty, 

které jste zkoumala, ale které Babiš (zatím) nevlastní?
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!


