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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) 
ad 1.2. Zkrácení původně plánovaného období 2010-2015 o poslední rok je zmíněno a odůvodněno v úvodu,  
neuvedené změny ve struktuře práce nejsou zásadní.   
 
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 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Výklad začíná logicky stručným vysvětlením tematicky související pojmů, představením společnosti Mafra a 
obou periodik. Diplomantka se koncentruje zejména na personální změny v redakcích po změně vlastníka, aniž 
by ale rozlišovala, zda jmenovaný/á výpověď podal/a, či dostal/a (např. "zmínění podali výpověď, či byli 
propuštěni" na s. 8). Některá konstatování (např. veřejnost kritizovala na s. 4, náhled veřejnosti na s. 16 i jinde) 
postrádají odkaz na zdroj, není ani zřejmé, míní-li autorka veřejnost odbornou, či laickou.  
Vzhledem k délce sledovaného období je třeba ocenit racionální postup v praktické části práce, kdy analýze  
podrobila jen vybrané příspěvky. Kladně hodnotím také formulaci tří základních otázek, na něž diplomantka 
hledala odpověď při zkoumání obsahu (zdroj, vyjádření druhé strany, přesnost v detailech). Škoda, že závěry 
zjištění nevyjádřila v tabulce.  
Zásadní pochybení spatřuji v tom, že diplomantka považuje rok 2013 za období po změně vlastníka, což se 
promítá do názvu kapitoly 6.3 (s. 30) a do dílčích závěrů. "V roce 2013 jsme si tedy mohly povšimnout určité 
míry bulvarizace, zejména z hlediska marketizace. V tomto případě je patrný vliv vlastníka Andreje Babiše," píše 
se např.  na s. 34. Přitom dva ze tří textů vyšly v únoru a v březnu, kdy Babiš Mafru ještě nevlastnil,  společnost 
koupil v červnu a k jejímu převzetí  došlo až v říjnu.  
Ze stejného důvodu nelze přijmout ani formulaci ze závěru práce, že "u Mladé fronty Dnes se bulvarizační prvky 
objevují v souvislosti se změnou vlastníka, konkrétně pomocí marketizace jeho jména a hnutí ANO".   



Dílčích věcných nepřesností se diplomantka dopustila v některých  jménech/názvech.  Ředitele redakce MfD 
Jiřího Kubíka opakovaně uvádí jako Jana (s. 10), zkoumaný deník MfD někdy jen jako Mladou frontu (např. s. 
6). 
 
 
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 
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)  
ad 3.2. Diplomantka v tezích, v práci i v přehledu použité literatury nepřesně či neúplně  uvádí autory řady titulů. 
Týká se Praktické encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace (pozn. č. 1 i jinde), 
Zpravodajství v médiích (v tezích, v práci i v přehledu použité literatury), 
Co je bulvár, co je bulvarizace (v práci – pozn. 3 a v přehledu použité literatury). 
Některé odkazy postrádají dataci (pozn. 38, 39 i jinde). 
 
ad 3.4. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, jen ojediněle autorka chybuje např. v interpunkci (s. 2, 8, 22, 29, 
32, platí i pro psaní Mafra, a. s., v celé práci), ve shodě podmětu s přísudkem (strany, aby se vyjádřili na s. 24).   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předloženou prací vyhověla Gabriela Kabátková požadavkům kladeným na absolventskou práci bakalářského 
studia. K obhajobě ji doporučuji s vážnou výhradou vůči praktické části, v níž se dopustila chybné periodizace 
odvozené od změny vlastníka, což zpochybňuje dílčí zjištění i závěr. Vliv vlastníka na obsah připisuje 
diplomantka příspěvkům publikovaným ještě před koupí a převzetím společnosti.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Na s. 8 uvádíte, že k poklesu čtenosti MfD došlo až v letech 2013 až 2015. Před rokem 2013 čtenost 

neklesala? Můžete doložit čísly ze staršího období?  
5.2 Kdy odešli ze svých vedoucích funkcí v MfD a v LN Robert Čásenský a Dalibor Balšínek? 
 
 
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! 
 


