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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) 

     Výsledná podoba bakalářské práce vychází ze schválených tezí jen částečně. V její struktuře došlo ke 

změnám. Nově byla zařazena kapitola, jež má dva odlišné názvy (jeden v obsahu, druhý na samém počátku 

kapitoly) "Zasazení do kontextu Marockého království" (viz str. 1) a "Zasazení do kontextu s ohledem na 

charakteristiku a specifika Marockého království" (viz str. 5). Zmiňovanou změnu autorka práce odůvodňuje 

v úvodu (viz str. 3): "Přesto jsem se do teoretické části rozhodla kromě vysvětlení legislativy regulující média a 

uvedení konkrétních příkladů omezování novinářů věnovat poměrně hodně i kontextu historickému, politickému 

a společenskému. Kdyby práce vznikala na marocké univerzitě, bylo by to zřejmě zbytečné. V českém prostředí 

se mi však zdálo nezbytné vysvětlit i takové pojmy jako Západní Sahara, která patří z mediálního hlediska mezi 

nejcitlivější témata a o které se toho u nás mnoho neví." Ponecháme-li zatím stranou prohřešky proti mateřskému 

jazyku, je otázkou, zda je včlenění zcela nové kapitoly vhodné. Jinými slovy: zda nemohla být tato část součástí 

kapitoly o marockém mediálním systému, resp. jeho proměnách. V práci rovněž postrádám obsáhlejší 

odůvodnění použitých metod a jejich srovnání s metodami, jež jsou uvedeny ve schválených tezích. 

     V úvodu tohoto posudku musím - byť nerad - konstatovat, že jsem měl na výslednou podobu práce nulový 

vliv. Ač mi diplomantka věnuje poděkování, tento posudek je první reflexí předloženého textu, protože jeho 

torzo bylo vedoucímu práce zasláno týden před závazným termínem odevzdání vysokoškolských kvalifikačních 

prací. Na první pondělní konzultaci, uskutečněné 15. května 2017, jsem diplomantce doporučil, že by kvůli mým 

výhradám (viz další části posudku) bylo lepší, aby ke státní závěrečné zkoušce, resp. předložení práce přistoupila 

v jiném než červnovém termínu.          

 

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 4 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 5 

 

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



     Předložená bakalářská práce obsahuje značné množství tvrzení, jež se neopírají o relevantní literaturu či 

zdroje. Kupříkladu na straně 6 diplomantka konstatuje: "Tisk si užíval relativní svobodu, výrazně ubylo 

politických vězňů…" Předmětná pasáž neobsahuje odkaz na zdroj. Čtenář se rovněž nedozví, co se rozumí 

formulací o "výrazném" úbytku politických vězňů. V části věnované "novému tiskovému zákonu" (viz str. 14) 

autorka předkládá čtenářům výsledky více než dekádu starého sociologického šetření mezi novináři. Na straně 15 

se píše: "Podmínky k získání licence jsou na základě výzkumu Arabského centra pro rozvoj právního státu a 

integrity podle 66 procent odborníků jasné." Jakých "odborníků"? Jací respondenti tvořili vzorek citovaného 

výzkumu? Na následující straně autorka uvádí: "Press karty doposud vydávalo ministerstvo komunikací, začne je 

ale vydávat nová instituce ustanovená novelou, a to Národní tisková rada. Ta má sloužit jako poradní orgán 

samoregulace…" Jak může být Národní tisková rada, ustanovená zákonem, součástí samoregulace? Svévolně 

diplomantka používá pojmy "veřejnoprávní" a "státní média", čehož důkazem je věta na straně 19: "V Maroku 

tak fungovala pouze 'veřejnoprávní' - a obsahem i financováním spíš státní - televize a rádia." Na straně 23 se 

dozvídáme: "Článek 10 marocké ústavy se soustředí na práva opozice, které zaručuje nejen svobodu názorů a 

projevu, ale i určitý objem vysílacího času v oficiálních médiích, a to podle článku 19 obzvláště před volbami." 

Co se rozumí "určitým objemem", je čtenáři práce opět utajeno. Práce s odkazy a odbornou literaturou je takto 

nedůsledná v celém textu.           

 

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 5 

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.) 

4 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

5 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 4 

 

 

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

     Výsledný text obsahuje značné množství pravopisných chyb, překlepů, neobratných formulací či 

publicistických obratů, jež je za hranou únosnosti: "Při pátrání po informacích jsem občas panikařila z toho, jak 

moc je téma obsáhlé a komplexní." (str. 3), "Po uvolněnějších devadesátých letech zaplavila s jeho nástupem 

zemi naděje na reálný přechod k demokracii." (str. 6), "Statistiky World bank…" (str. 7), chybějí tečky na konci 

vět v poznámkovém aparátu (např. poznámky č. 8, 10, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 31, 33, 34 atd.), "…možné 

požadavky na reformy ve Facebookových skupinách…" (str. 8), "…spící opozici,jejíž členové…" (str. 9), 

"Marocké autority se oháněly například dokumenty…" (str. 9), rozkolísané psaní velkých písmen u názvu "hnutí 

20. února" (str. 11), "…žurnalisté nesmějí zveřejnit mylnou informací ve špatné víře…" (str. 14), rozkolísané 

psaní velkých a malých písmen na počátku vět v poznámkovém aparátu (str. 13), "Ten stejně jako tiskový zákon 

zaručuje v článku 9 nedotknutelnost tématům monarchie, náboženství a státní integrity a kriminalizuje narušování 

dobré morálky." (str. 17), "…autority využívalyk umlčení…" (str. 17), "…mají média zohledňovatpočet 

rozmanitých…" (str. 18), "…král zvedl několik nových pravidel skrz královské dekrety…" (str. 18), používání 

různých druhů a velikostí písmen v poznámkovém aparátu (např. str. 18, 21 a 23). A v dlouhém výčtu by bylo 

možné pokračovat.           

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

     Předloženou bakalářskou práci Petry Dvořákové nedoporučuji z výše uvedených důvodů k obhajobě, protože 

nesplňuje základní požadavky, jež jsou kladeny na diplomovou práci.  

 

 

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 

 

U absolventa, resp. absolventky vysoké školy se předpokládá nejen osvojení si základních parametrů 

odborného textu, ale i zvládnutí pravidel českého pravopisu. Oba nezbytné předpoklady diplomantka 

v předložené práci neprokazuje. 

 

 

Datum: 6. 6. 2017                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


