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Posudek vedoucího bakalářské práce 
  
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 
zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí 
a odchýlení není 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     
1.2. Metoda práce     
1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

Oproti záměru projektu není součásí výsledné práce diskurzivní analýza 
sekuritizačních mediálních výstupů. Důvody, proč byla vypuštěna, autor v úvodu 
práce přesvědčivě vysvětluje - robustní aplikace obsahové analýzy tuto úpravu 
dostatečně komenzuje. 

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Logičnost struktury práce  1 
2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 
2.3 Ucelenost výkladu  1 
2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1
2.5 Dodržení citační normy 1 
2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 
2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 1 



práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podoby; max. 2000 znaků). 
 

Práce je přehledná, logicky strukturovaná a dobře promyšlená. Se zdroji informací 
pracuje autor zcela adekvátním způsobem. Obzvlášť musím vyzdvihnout velký objem 
primárních dat (z hlediska prováděné obsahové analýzy) - práci s ním velmi dobře 
zachycuje přiložená kódovací kniha.2 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 
3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma 
1 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

Autor se s prováděnou analýzou vypořádal velmi pečlivě, což mohu doložit i řadou 
konzultací,které jsme k ní vedli. Teoretické zakotvení odpovídá tématu, použitá 
metodologie nabízí jeden z možných přístupů k jeho výzkumu. Výsledkem jsou 
originální a v některých ohledech překvapivá zjištění, zejména ve vztahu bulvárních a 
'seriózních' médií.  

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 
slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Velmi dobře zvolené, aktuální téma, adekvátní teoretické ukotvení a metodologické 
zpracování, poctivě provedená analýza, poučená práce s použitými zdroji - ve 
výsledku velmi solidní práce s vlastním výzkumným přínosem. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 

     

 
5.2 

     

 
5.3 

     

 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení: výborně   
 
 

     

 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 



     

 
 
 
 
Datum: 

     

                                      Podpis: 


