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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: Anna Fládrová

Název práce: Porovnání mediálního obrazu islámu po útoku na časopis Charlie Hebdo v české veřejnoprávní a 
soukromé televizi 
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Tomáš Trampota
Pracoviště: IKSŽ

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)
Práce zcela refletuje znění schválených tezí.

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 si vybrala zásadní a důležité téma. Při jeho zpracování mohla dbát více na rešerši odborné literatury 
k tématu. Ačkoliv jde o práci bakalářskou je i tak je rozsah literatury velmi úsporný a opírá se zejména o
učebnicové tituly. Autorka se mohla více zaměřit na literaturu zpracovávají téma médií a terorismu, jako je 
například práce Mass Mediated Terrorism od Brigitte L. Nacos nebo kniha The Media and the War on
Terrorism od Stephena Hesse a Marvina Kalba a řada dalších. Použitá literatura tak autorce poskytuje relativně 
chatrný základ pro práci analytickou, zejména pro stanovení hypotéz, které mají vycházet zejména z načtené 
teoretické literatury a z dosavadních poznatků k tématu. Slabinou stanovených hypotéz je, že odkazují spíše na 
výzkum účinků a publik, než na výzkum mediálního obsahu - vedou tak nutně k silně subjektivnímu kódování 
obsahu výzkumníkem (obsahuje reportáž strach?).    

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 3
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 
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)

1

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce má relativně vhodnou strukturu. Nadbytečně působí pojednání o tom, co to jsou média (str. 32), které 
navíc vede autorku k velmi povrchnímu zkratkovitému zpracování a je silně redundandtní. Mnohem vhodnější 
by bylo věnovat se postavení politické satiry ve francouzské žurnalistiky (a například jejím historickým 
vývojem).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Autorka si vybrala zásadní a aktuální téma. Bohužel dostatečně nevytěžila stávající odbornou literaturu 
k tématu a drží se spíše literatury učebnicové a povšechné. Práce má relativně vhodnou strukturu. Poněkud 
problematické je stanovení hypotéz a výzkumných otázek. Jinak je práce ukázněná a doporučuji ji k obhajobě.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
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!


