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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) 

Cíl bakalářské práce odpovídá tezím a upuštění od plánovaného kvalitativního výzkumu je v práci adekvátně 

zdůvodněno.  

 

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 2 

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) 

Avizovaným teoretickým východiskům práce (např. konceptu objektvity) je věnována spíše okrajová pozornsot a 

převážná část teoretické části bakalářské práce se zaměřuje na profily jednotlivých železničních dopravců. Ty 

jsou nicméně zpracovány velmi pečlivě, možná až do nadbytečného detailu. Co v práci postrádám, je ale jasnější 

vymezení analyzovaného materiálu, stálo by za to alespoň stručně objasnit, podle jaké logiky autorka vybírala 

analyzované tituly deníků (u Lidových novin a Mladé fronty DNES se dokonce jedná o tituly ze stejného 

mediálního domu). Zejména pokud má autorka na zkoumání rozdílů v tom, jak různé deníky dané téma 

pokrývají, postavenou jednu z hypotéz. Zároveň postrádám objasnění toho, jakým způsobem si autorka při 

výběru konkrétních článků k analýze definovala, co je to pro ni onen "relevantní článek" (při zmiňovaném zadání 

klíčového slova "železnice" v Newton Mediasearch je v daných denících v popsaném období přirozeně 

k nalezení několikanásobně více článků než je analyzovaný počet 61).    

 

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 2 



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.) 

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 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Na několika místech v práci není úplně jasné, zda se jedná o citaci, či parafrázi. Způsobeno je to zejména  

tendencí k přejímání jazyka informačního zdroje, tedy tiskových zpráv dopravců, jako např. pasáže na str. 9 

"Samozřejmostí zde jsou zásuvky 230V, Wi-Fi připojení i klimatizace. Tyto nové vlaky nabízí komfort jak pro 

vozíčkáře a seniory, tak i pro maminky s dětmi či cyklisty." či str. 19: Ve vlacích LEO Express se starají také o 

maminky s dětmi, pro něž jsou k dispozici různé hry či pastelky s omalovánkami, v soupravě jsou i nízkopodlažní 

jednotky pro nástup maminek s kočárky i vozíčkářů." V práci se na několika místech objevují přestupky vůči 

pravopisné normě (zejména se jedná o interpunkci). Vyžití grafů je přehledné a ku prospěchu názornosti 

prezentace hlavních zjištění (jen skutečně na okraj, např. grafy č. 2 a č. 3 a také grafy č. 7 a 8 zobrazují naprosto 

stejnou informaci, jen jednou vyjádřenou v %, jednou v počtu článků, rozhodně by tedy stačil jeden graf). 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Silnými stránkami bakalářské práce Lucie Zemanové jsou bezesporu velmi podrobně zpracované profily českých 

železničních dopravců a v praktické části potom pečlivá analýza vybraných článků informujících o zvoleném 

tématu ve vybraných českých denících. Slabší stránkou práce je nicméně menší propojenost mezi teoretickými 

východisky a závěry práce (východiska, tedy koncept objektivity a nezávislosti médií, jsou navíc definovány více 

než stručně v rozsahu ani ne 3 stran a prakticky čistě prostřednictvím slovníkových či učebnicových publikací). 

Dílčí nedostatky spatřuji ve výše zmiňovaném chybějícím zdůvodnění výběru analyzovaného materiálu (výběr 

deníků a "relevantních článků" k analýze), v teoretické části potom v tendenci k silnému přebírání jazyka PR 

materiálů jednotlivých dopravců. Celkově bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, s navrhovaným hodnocením 

velmi dobře.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Podle jakého klíče byly vybrány jednotlivé tituly a články k analýze?   

5.2 Vnímala jste během analýzy článků v jednotlivých denících, že by se v nich výrazněji odrážely informace 

či témata z propagačních (PR) podkladů vydavaných samotnými dopravci (minimálně z těch, které pro 

Vás byly zdrojem v teoretické části práce)?  

 

 

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! 

 


