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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) 
Práce se mírně odchyluje od schválených tezí (stanovení vzorku). Odchýlení od tezí je vysvětleno a je relevantní.  
 
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 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka zpracovala relevantní objem literatury. Mohla se více dotknout vztahu média a politika, který je zcela 
opomenut. Tvrdí, že zpracovávaný případ má dvě roviny: mediální a právní. Vůbec nezmiňuje rovinu politickou, 
která zde hrála také zásadní roli. Autorka staví na mylném axiomu, že z výzkumu obsahu médií lze automaticky 
vysuzovat účinky: "Tedy zda články o kauze byly schopny ovlivnit čtenářovo vnímání Jany N. a jejího jednání 
jako odsouzeníhodné, ať již morálně, společensky či trestně právně." (viz abstrakt) Diplomantka někdy sahá 
k neuváženým generalizacím: "Shodnou zprávu nalezneme ve stejný okamžik prakticky ve většině masových 
médií…" (str. 11). Podobně: "Kauza, jejíž obsah je s to uspokojit drtivou většinu publika v naší zemi…" (str. 14) 
Jde o publicismy, které mohou být v odborném textu zavádějící.  
 
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 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 

1 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Místy působí práce spíše jako publicistický text, než jako text odborný - uvedení medailonků hlavních postav 
zpracovávané kauzy. Autorka se mohla hlouběji zabývat společensko- politickým kontextem tématu.  
Struktura je (zejména v první části práce) matoucí: Na stranách 7 a 8 autorka chvíli pojednává o televizním 
zpravodajství a jeho důležitosti, aby nám posléze sdělila, že televizní zprávy z výzkumu vyloučila. 
V některých případech jsou použita semanticky necitlivá spojení: "dopad na ODS jako čelní politickou stranu" 
(str. 3), nebo dále: "…ukázat mediální obraz Jany N., který získala ve zvolených médiích…" (str. 5). 
Některé části textu by bylo vhodnější umístit do poznámky pod čarou (např.: "V roce 1993 byla založena 
společnost MEDIAN, s.r.o., jejímž záměrem byl výzkum médií a měření mediálního zásahu. Od roku 1994 
provádí tato společnost kontinuální měření mediálního zásahu, které postihuje 250 tištěných titulů na ročním 
vzorku 25 000 respondentů. Do výzkumu čtenosti jsou zařazeny hlavní tituly denního tisku a časopisů." 
Analytická část práce je o poznání kvalitnější. Autorka pracuje se zvolenou metodou vhodně a uvážlivě, přináší 
zajímavá kvantitativní zjištění.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a rád ji doporučuji k obhajobě. Autorka si vybrala 
aktuální téma. Analytická část práce je zpracována kvalitně a přináší zajímavé výsledky. Teoretická část mohla 
být důkladnější a vhodněji strukturována a mohl být posílen politický kontext kauzy a nastolena otázka vztahu 
médií a politiky.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Měla by být média v olbasti informování o závažných soudních kauzách více informována? 
5.2 Které články podle autorky nejvíce předjímaly/ovlivňovaly rozhnodnutí soudu?  
 
 
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! 
 


