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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) 

Text předložené práce odpovídá schváleným tezím, tj. podává výklad pojmu endorsement a jejich aplikaci 

v amerických médiích, a to jak v historickém pohledu, tak v jeho současné podobě při nedávných amerických 

prezidentských volbách. Autor sice zůstal dlužen tezím podkapitolu "endorsement očima českého redaktora", tato 

kapitola však nebyla podstatnou součástí práce a její výpadek neoslabil hlavní sdělení práce. 

 

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 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Po přečtení celého textu jsem se dostal do dilematu známého z příměru zpola naplněné láhve, tj. zda láhev byla 

poloplná či poloprázdná. Pro obě tvrzení bylo možné nalézt argumenty. V textu jsem nenalezl nic, s čím by bylo 

třeba zásadně nesouhlasit, tj. co by bylo možné autorovi vytknout jako mylnou či nepravdivou informaci nebo 

názor nepodložený argumenty. Tudíž obsah výsledné práce bezesporu je v souladu s požadavky na bakalářské 

práce kladené. Na druhé straně při vědomí mimořádnosti a dramatičnosti prezidentské volební kampaně v USA 

jsem měl pocit, že autor nevyčerpal možnosti, které mu téma a zdroje (The American Presidency Project) 

nabízely. Konkrétní příklad: V kapitole „Americké prezidentské volby“ sice autor popisuje systém, jakým se v 

USA prezident volí (primárky, konventy, volitelé – zde mne zaujal výraz „běžně zaběhnutý omyl“), cituje se zde 

paradox primárek z doby Jamese Cartera, ale zcela opomenuta je cesta Donalda Trumpa republikánskými 

primárkami, od naprostého outsidera po kandidáta, kterého je třeba brát vážně, včetně jeho kontroverzních 

vystoupení. To byly klíčové momenty kampaně (pokud odhlédneme od jiného soupeření Sanders-Clintonová), 

nejen ty, které autor popisuje v podkapitole 4.2. (Orlando, pussygate, e-maily, debaty), a které se nakonec 

„podepsaly“ na postojích amerických médií ve věci endorsementu. Možná by práci prospěla podrobnější analýza 

toho, co americkému tisku na kandidátu Trumpovi vadilo tak, že se k němu postavil tak negativně 

Ale znovu opakuji, láhev byla naplněna, základní úkol práce byl splněn, byť s některými vadami na kráse. 



Počítám mezi ně například ne dostatečné rozlišení mezi způsobem endorsementu v lokálním tisku a v médiích s 

celostátním vlivem. Podkapitola 3.1.  „Jak vzniká endorsement“ dohromady směšuje metody endorsementu 

používané v místní komunitě (str. 20 studium uchazečů, dotazníky, interview) a o stránku později na ně navazují 

příklady endorsementu kandidátů prezidentských voleb v místních novinách. Neinformovaný čtenář by v tom 

mohl mít zmatek. 

U citace a komparace jednotlivých endorsementů mi chyběla datace těchto endorsementů. Teprve zdroj 

http://www.presidency.ucsb.edu/data/2016_newspaper_endorsements.php mne poučil, že endorsementy se 

publikovaly v rozmezí září a října. V této souvislosti pak si nejsem zcela jist, zda v kapitole „Endorsement v 

audiovizuálních médiích,“ lze endorsement televizních stanic dokumentovat pouze na příkladu jednoho vysílání v 

den voleb, neboť analýza postojů hlavních zpravodajských kanálů by asi vyžadovala zkoumání delšího časového 

období, což na druhé straně by asi překračovalo téma i rozsah předložené práce. 

Neodpustím si opravu tvrzení na str. 26 (3.5. Vliv nových médií): „Tento počet (uživatelů internetu) přirozeně 

rostl a volby v roce 2008 již naplno ovládla nová média, zejména pak Twitter." (konec citátu) Za slovo 

„zejména“ patří správně slovo „Facebook“ (vznik 2004) nikoli „Twitter“ (vznik 2006 – v roce 2008 ještě masově 

nerozšířen), Silnou Obamovou zbraní byl právě Facebook.  

O tom, že autor je zručnější novinář než autor teoretických prací, svědčí dobře vedený rozhovor uvedený v 

příloze, který hodnotím bezvýhradně kladně. 

 

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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Ke struktuře práce nemám vážných připomínek, i když bych uvítal v úvodu zmapování terénu, stručnou 

charakteristiku amerického tisku - vztah lokálního tisku a titulů s celostátní působností. Autor čerpá informace 

z relevantních pramenů, poctivě odkazuje na literaturu a prameny. Ovšem tento dobrý dojem kazí povrchnost a 

ledabylost při transkripci jmen, viz například seznam literatury, kde se objevují jména Schluz (str.50), Franandez 

(str.52, též v odkaze pod čarou pozn. č. 158), ale i jinde Sliverman (str.27), bratři Frenklinové (str.12), 

eisenhower a generál Eisenhowe (str.16 správně Eisenhower) Totéž platí i pro některá cizí slova jako 

„institucializované“ (str.4 správně institucionalizované), „persekuovaný“ (str. 11 správně: perzekvovaný), 

„endorsemntu“(str.46 správně: endorsementu). To vše korunováno školáckou pravopisnou chybou na str. 16 – 

„vyplívá.“ Chybějící čárky mezi souvětími jsem raději neregistroval.  

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Na předložené bakalářské práci oceňuji její původnost a aktuálnost. V zásadě splňuje cíl, který si vytyčila. 

Přináší základní informace o endorsementu tak, jak byly aplikovány při prezidentské kampani v roce 2006. Je 

více popisná než analytická. Kromě formální nedostatků jsem v ní nenašel zásadní chyby nebo omyly. S jejími 

závěry lze souhlasit. Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

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

5.1 Proč se domníváte, že při volbách v roce 2008 sehrál výzamnou roli "zejména Twitter" a nikoli 

Facebook? Máte pro toto tvrzení nějaká relevantní data či podklady? 

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! 

 


