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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) 
Autorka zkrátila zkoumané období a také z analýzy vynechala některá média (TV). Tyto změny jsou v práci 
zdůvodněny a jsou vhodné.  
 
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 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) 
Oproti posledně odevzdané verzi došlo k výraznému posunu. Autorka přidala teoretickou část, která předtím 
zcela chyběla, a v podstatě provedla zcela nový výzkum - stanovila nové výzkumné otázky a hypotézy, 
definovala nové proměnné a kromě kvantitativní analýzy zařadila ve shodě s tezemi také analýzu kvalitativní. 
Slabší částí celé práce je část teoretická, kde se autorka vesměs jen povrchně dotýká některých konceptů, aniž by 
bylo ve všech případech jasné, proč se věnuje právě jim (například kapitola o zpravodajských hodnotách). 
Podrobněji bych se soustředila například na téma zdrojů zpráv, se kterým autorka v textu dále pracuje, nebo na 
objektivitu a nestrannost. V seznamu literatury nenajdeme žádné zahraniční tituly a autorka se v této části opírá 
především o základní učebnice. Také provázanost teoretické a analytické části by mohla být důslednější, při 
stanovování hypotéz autorka nijak nenavazuje na poznatky uvedené v teoretické části. Samotnou analýzu 
považuji za zdařilejší část celého textu. Autorka zde použila kombinaci kvantitativní a kvalitativní analýzy a 
soustředila se nejen na způsob, jakým jednotlivá média prezentovala Janu N., ale také na porovnání jednotlivých 
typů médií (seriózní versus bulvární), které přineslo některé zajímavé výsledky. Větší pozornost mohla být 
věnována analýze rámců, která v porovnání s předchozími částmi působí poněkud stručně. 
 
 
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 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.) 

1 

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)  
Po jazykové a stylistické stránce je práce na vcelku dobré úrovni, jen občasně se vyskytují chyby (například 
formát psaní procent) či překlepy. Nevhodně působí užívání vykřičníků pro zdůraznění pro autorku zřejmě 
překvapivých zjištění. Analýza je vhodně doplněna grafy, které by i vzhledem k jejich množství bylo dobré 
číslovat (a případně uvést v seznamu grafů/tabulek v závěru práce).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Martina Šotková si zvolila zajímavé téma, zaměřila se na to, zda média v tomto konkrétním případě dodržovala 
presumpci neviny nebo spíše ve svých čtenářích posilovala přesvědčení, že Jana Nagyová je vinná. Za lepší část 
celého textu považuji provedenou analýzu, v teoretické části se autorka mohla detailněji zaměřit jen na některé 
z uvedených konceptů, o které by následně mohla opřít své hypotézy. V závěru by také bylo vhodné doplnit 
nějaká obecnější zjištění přesahující tuto konkrétní kauzu. Text tentokrát, podle mého názoru, rozhodně splňuje 
požadavky kladené na bakalářskou práci a navrhuji jej hodnotit stupněm velmi dobře. 
 
 
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! 
 


