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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 a technika zpracování odpovídají tezím, v případě struktury lze obtížně hodnotit, neboť v tezích je naznačena 

jen velmi vágně. 

 

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 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Autorka velmi dobře obsáhla literaturu týkající se polských reálií a vývoje deníku Gazeta Wyborcza, uspokojivě 

nastudovala literaturu k metodě obsahové analýzy, co však poněkud chybí, je větší množství literatury týkající se 

problematiky zahraničního zpravodajství a reprezentace reality ve zpravodajství (respektive bližší osvětlení toho, 

na čem závisí charakter mediálního obrazu určité země ve zprávách – autorka k tomu dospívá intuitivně, 

případně přes své narátory-zpovídané novináře, odborné texty na dané téma ale chybí). 

V samotné analytické části se objevuje řada dílčích nedostatků v aplikaci metody či argumentačních 

nesrovnalostí, které dle mého názoru vyplývají především z obrovského záběru práce (období 1989–2014), jenž 

by při opravdu důsledném zpracování vydal na práci diplomovou, ne-li disertační. K nejvýznamnějším 

nedostatkům patří následující: 

- autorka své předpoklady neodvozuje na základě studia literatury, ale na základě rozhovorů se třemi 

významnými novináři, kteří znají prostředí deníku Gazeta Wyborcza; to je samo o sobě relevantní postup, 

nicméně poznatky získané rozhovory nakonec z významné části stejně neslouží jako opora pro stanovení 

sledovaných událostí, neboť si k nim autorka "dovoluje přidat" další témata (s. 19), které subjektivně považuje za 

postatná; 

- zvolená metoda otevřených rozhovorů s novináři v zásadě nemohla vést k průniku témat, bylo by efektivnější 

stanovit seznam a poprosit respondenty například o seřazení událostí podle důležitosti; 



- jednu ze základních otázek práce (Jaké témata se v GW vyskytovala?) se nepodařilo spolehlivě zodpovědět, 

k tomu by bylo nutné sledovat opravdu poctivě celou produkci deníku v uvedeném období; 

- práci chybí kódovací kniha, která je součástí kvantitativní obsahové analýzy; konstrukce hodnot v případě 

proměnné žánr je zvláštní – proměnná nabývá hodnot "zpráva, tisková zpráva a agenturní zpráva" (s. 19), 

přičemž zejména (přiznaná) přítomnost tiskové zprávy v novinách je velmi nepravděpodobná (a není vlastně 

zřejmé, jak byl tento žánr detekován);  

- není jasné, proč autorka nezvolila pro celé období stejný postup a pro některé události zahrnula tištěnou i online 

verzi; analýza online zpravodajství totiž stejně není komparovatelná s obdobím, kdy se k online textům nedostala 

(respektive kdy online verze GW ještě neexistovala), a její zahrnutí je tak poněkud kontraproduktivní; 

- konstrukce vzorku zkoumaných textů není vysvětlená; není jasné, na základě čeho autorka určuje, po jak dlouhé 

období sleduje vybrané události (u každé je délka jiná); není uveden souhrnný údaj počtu zkoumaných článků; 

- na s. 25 si odporují zkoumaná období (jednou je uvedeno 12.–23. 11., podruhé 2.–23. 11.); 

- konečně k formě prezentace dat: údaje, s nimiž autorka pracuje, není nutné zaokrouhlovat na tisíciny procenta; 

prezentované grafy jsou poněkud matoucí – jejich názvy evokují, že jde o znázornění počtu textů o daném 

tématu, popisek a slovní komentář ale uvádějí, že jde o všechny texty o Česku v daném období; 

- závěr práce je spíše shrnutím obsahu jednotlivých částí, jen málo zobecňuje získaná data. 

 

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 2 

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 

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) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Ve struktuře práce by bylo vhodné doplnit (pod)kapitolu o mediální reprezentaci a faktorech, které ji ovlivňují; 

kapitolu 2 by bylo lepší zobecnit, tj. nepředstavovat oddělené názory novinářů, ale soustředit se na témata, o 

nichž hovoří. Rovněž zatímco M. Szczygieł a L. Palata mají samostatnou podkapitolu, R. Imielský neústrojně 

nikoli. 

Citační norma i poznámkový aparát jsou aplikovány vhodně, snad jen seznam literatury by měl být řazen 

abecedně a v úvodu na s. 3 se objevuje zmínka výzkumu čtenosti IMM, na nějž chybí odkaz. 

Problematičtější je zejména stylistická stránka práce. Použitý autorský plurál místy působí poněkud komicky, 

když sugeruje, že práci vytvářelo více lidí (který nám zodpověděl několik otázek, s. 12). Objevují se vytržení 

z větné vazby a slovosledy, které jdou proti duchu aktuálního větného členění v českých větách (nejviditelněji na 

s. 10–12), chyby ve skloňování (Jindřichem Šídlo, s. 44), některá nevhodná spojení (pozůstalé texty na s. 39), 

v závěru textu (po s. 40) také občasné přepínání do slovenštiny (využívání spojky "no"). Z pravopisných jevů se 

někdy vyskytují chyby v psaní velkých písmen (Mladá Fronta Dnes, Evropská Unie na s. 12). 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Eva Spišáková předkládá k obhajobě text, který beze sporu splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Téma 

práce je vysoce zajímavé, v českém kontextu zatím nepříliš probádané, obecná úvaha nad formou jeho uchopení 

šla správným směrem a v základních konturách se autorka popasovala i s metodou kvantitativní obsahové 

analýzy. Oceňuji především zahrnutí literatury polské provenience a odvahu pustit se do rozhovorů/ 

korespondence s předními českými a polskými novináři, a nakonec i nadšení pro téma, které lze vyčíst mezi 

řádky práce. Samotná realizace ovšem na mnoha místech kulhá, vyskytují se nedotaženosti a drobné vnitřní 

argumentační rozpory (např. odůvodnění využití rozhovorů, jejichž výstup se ale nakonec vesměs nestává 

podkladem pro analýzu), stylistické chyby (nejvíce přechody do slovenštiny) i nepřesnosti v interpretaci dat. 

Autorka si pro bakalářskou práci ukousla příliš velké sousto, zpracovala obdivuhodné množství dat, avšak 

v rozsahu vyžadovaném u bakalářské práce nutně sklouzla k jejich pouhé, nadto poměrně povrchní deskripci. 

Vhodné by bylo také druhé čtení a odstranění stylistických i občasných pravopisných chyb. Práci proto 

doporučuji hodnotit jako "velmi dobrou", v tématu by nicméně bylo žádoucí dále pokračovat. 



 

 

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

5.1 Co na základě vašich zjištění můžeme obecně říci o charakteru listu Gazeta Wyborcza a jeho vztahu 

k České republice? Proměnil se nějak tento vztah v čase? 

5.2 Jakým směrem byste se chtěla vydat při případném prohloubení/dalším rozpracování tématu? 

 

 

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! 

 


