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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) 

Dílčí změny v prvních dvou teoretických kapitolách jsou jasně vysvětleny a žádoucí. Vhodnost odchýlení se ve 

výzkumné části práce, které spočívá ve změně typu sledovaného vzorku článků, je již věcí diskuse, nicméně 

autorka jej jasně zdůvodnila, přičemž věcně nelze proti takovému zdůvodnění nic namítat. 

 

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) 

Autorka  v některých pasážích teoretické části čerpá z velmi omezeného množství odborných publikací, které 

navíc mají mnohdy povahu učebnic či "uvodů" do problematiky. Kapitola "Média jako důležité průmyslové 

odvětví a jeho ekonomický rozměr" pak může působit jako "výpisky" z publikace Masová média autorů Jiráka a 

Köpplové. Stejně tak dochází v kapitole "Česká mediální legislativa po roce 1989" ke značné koncentraci odkazů 

na publikaci Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006 od Josefa Bendy.  

 

Jak bylo naznačeno výše, je otázkou diskuse, zda by výzkum neměl větší vypovídací hodnotu pokud by se 

autorka nezaměřila spíše na zpravodajskou část sledovaných novin. Zjištění ne zcela zjevných tendencí ve 

zpravodajství by však vyžadovalo složitější metodologické ukotvení a náročnost výzkumu by pravděpodobně 

přesáhla nároky kladené na bakalářskou práci. Nutno však poznamenat, že provedenou jednoduchou valenční 

analýzu lze těžko považovat za kvalitativní výzkum a spíše ji lze chápat jako doplněk kvantitativní analýzy.  

 

Věcná poznámka k výzkumu se pak týká absence absolutních čísel v grafech vztahujích se ke kvantitativním 

poznatkům. Vzhledem k propastnému rozdílu mezi počty otištěných článků v jednotlivých obdobích by i jiné než 

procentuální hodnoty mohly poskytnout přehlednější obraz situace.  

 



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)  

Z hlediska konečné podoby práce lze mít pouze drobné připomínky. Ne zcela přehledně působí odkazy na 

internetové zdroje, které se někdy nachází v poznámce pod čarou, jindy pouze v seznamu zdrojů na konci práce. 

Některé odkazy v textu jsou pak pravděodobně renonc (Mladá fronta Dnes, 2013, s. 11) na straně 36 či (Masová 

média, 2015, s. 310-311; 31) na straně 27. 

 

Grafická podoba práce plní funci, vytknout zde však lze odsazování prvních odstavců kapitol.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka ve své práci zpracovala velmi aktuální a do značné míry zásadní téma české mediální scény. Některé 

závěry výzkumu jsou přitom poměrně překvapivé. Zároveň však díky zvolené metodologii a sledovanému vzorku  

článků poskytla pouze poměrně mělký pohled na danou problematiku, který však plně odpovídá požadavkům na 

bakalářskou práci.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

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

5.1 Pokud by výzkumné závěry naznačovaly, že názorová sekce MF Dnes straní Andreji Babišovi, bylo by to 

dle autorky možné považovat za manipulaci? 

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! 

 


