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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE Ě„kliknutím“ zak ížkujte vybrané hodnoceníě 
  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zd vodn né a je 
vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zd vodn né, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zd vodn né 
a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁ  Ěslovní hodnocení vztahu tezí a práce, p ípadn  konkrétní popis hlavních výtekě 

Cíl práce sice odpovídá schváleným tezím, avšak autor se v p edkládané bakalá ské práci vymezenému cíli 

nedobírá. Autor se od tezí odchyluje ve výb ru analyzovaného vzorku i v metod  analýzy Ěteze hovo í o 
diskurzivní analýze, výsledná práce pak neurčit  o "kvalitativní obsahové analýze"ě. Rozší ení vzorku, byť je 
vysv tleno, nepovažuji za šťastné - již p vodn  plánovaný vzorek pojímal pom rn  dlouhé časové období Ě8 let). 

Zm na metody, resp. upušt ní od diskurzivní analýzy, není nikterak vysv tlena.   

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečnéě 
  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost záv r  4 

 

KOMENTÁ  Ěslovní hodnocení obsahu výsledné práce, p ípadn  konkrétní popis hlavních výtekě 

Teoretická část práce vychází zejména z mimooborových zdroj . Autor v ní popisuje problematiku lýkožrouta 
smrkového, p edevším v kontextu Národního parku Šumava. ůčkoli v této části autor prokazuje schopnost práce 

s odbornou literaturou, jejím podstatným problémem je absence teoretického ukotvení rovn ž v oboru mediální 

studia. Teoretická východiska bakalá ské práce zam ené na výzkum zobrazování kauzy lýkožrouta smrkového 
v médiích nemohou obstát na popisu spíše p írodov dných aspekt  kauzy. Nutno dodat, že již v této části autor 
mnohdy p ejímá mediální diskurz bez jakékoli kritické reflexe a s tímto diskurzem pracuje jako s n čím platným. 
Jinými slovy, místo aby tento mediální diskurz zkoumal Ěcož je cílem práceě, stává se mu významným 
odrazovým m stkem. 
Nedostatečná teoretická ukotvenost se projevuje i v metodologické a analytické části, které spat uji jako nejv tší 
problém práce. V metodologické části absentuje podrobn jší popis zvolené metody Ěmetoda je definována pouze 
jako "kvalitativní obsahová analýza" s. 29). Autor zde popisuje výzkumný cíl práce, definuje výzkumnou otázku 

i hypotézy. Ty jsou ale vystav ny na autorových pocitech a domn nkách než relevantních zdrojích. Stejn  
problematickým je vzhledem k cíli práce i výb r vzorku, který je vysv tlen velmi stroze. Konkrétn  jako 

problematické spat uji od vodn ní výb ru pouze n kolika Ězdá se subjektivn ě vybraných dílčích kauz 
k samotné analýze. Sporné je i to, že autor primárn  vychází z databáze "lesnického, d eva ského a 



mysliveckého zpravodajského webu Silvarium.cz", na jejímž základ  vybírá tyto dílčí kauzy. Nejenže tyto 
články pozbývají základních bibliografických údaj , autor se tímto výb rem m že dopoušt t výrazného zkreslení 

výsledk , a tuto skutečnost op t nikterak nereflektuje. 

Samotná analýza "mediálního vyobrazení kauzy lýkožrouta smrkového na Šumav " v pr b hu zkoumaných 

deseti let je p edložena na deseti stranách. Spíše než o analýzu se ovšem jedná o subjektivní popis n kolika 
vybraných článk , což vyplývá z toho, že autor se nedrží konkrétního metodologického ani teoretického rámce. 

Stejn  problematická je i interpretace výsledk , kterou autor shrnuje do čty  odstavc  (s. 41). Autor se v ní 

dopouští nejen nekorektních interpretací, ale i nadm rné generalizace a nelogického zd vodňování. 
 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečnéě 
  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 2 

3.2 Funkčnost a p im enost poznámkového aparátu a odkaz  2 

3.3 Dodržení citační normy Ěpokud se v textu opakovan  objevují pasáže p ejaté 
bez udání zdroje, hodnoťte stupn m 5. Pokud v textu zjistíte p ejaté pasáže 
vydávané neoprávn n  autorem za vlastní zjišt ní, nedoporučte práci 
k obhajob  a ve „zd vodn ní v p ípad  nedoporučení“ navrhn te, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární ízení.ě 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce Ěpokud je opakovan  porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupn m 5) 

2 

3.5 Oprávn nost a vhodnost p íloh, grafická úprava práce 2 

 

 

KOMENTÁ  Ěslovní hodnocení podoby výsledné práce, p ípadn  konkrétní popis hlavních výtek)  

Strukturu práce hodnotím jako vcelku uspokojující, byť vzhledem k cíli práce pon kud neúplnou. Z hlediska 

jazykové a stylistické úrovn  práce lze autorovi vytknout drobné nedostatky. V práci najdeme na n kolika 
místech pravopisné chyby či p eklepy Ěnap . "NP Šumava je tvo en z 80% lesy a z 20% nelesními pozemky…", 
s. 7; "… p i eskalaci krize se dokonce členové tohoto hnutí p ivazovaly ke strom m, aby tak zabránily svými 
t ly kácení.", s. 21). Čast jším jevem jsou opakovan  užívané obraty neodpovídající odbornému stylu Ěnap . 
"zdánliv  nikdy nekončící debata", s. 3; "Již n kolik dekád jsme sv dky konfliktu dvou p ístup , který se de 
facto táhne novodobou historií Šumavy jako černá nit.", s. 11).  

V poznámkovém aparátu teoretické části práce nejsou velké problémy. Student v prvních dvou kapitolách vcelku 

dokládá, že je schopen práce s literaturou a ovládá zásady odkazování v odborném textu a citační normu. Na 

n kterých místech se ovšem zdá být práce se zdroji pon kud netransparentní Ěnap . popis jednotlivých aktér  
kauzy na s. 20-22) či účelová (nap . když student uvádí: "Velké množství českých občan  pravideln  navšt vuje 
Šumavu za účelem turistiky, relaxace a sportovního využití, proto zde existuje validní p edpoklad, že se česká 
ve ejnost s nebezpečím ztráty Šumavy a bojem s lýkožroutem ztotožní, a p ijme tedy tuto kauzu za „svou 
vlastní.“ a bez jakéhokoli vysv tlení odkazuje na Hartleyho Understanding News). Posledn  zmín ná citace 
ukazuje na další problematické místo textu, kterým jsou subjektivní, ničím nepodložené a generalizační tvrzení 
autora, která se vyskytují nap íč celou prací. Ne zcela korektn  je pak pracováno se zdroji v analytické části 
práce, ve které autor leckdy neuvádí p esné údaje analyzovaných článk . 

 

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

stránky, p vodnost zpracování tématu apod.ě  
ůčkoli je samotné téma práce zajímavé, jeho zpracování shledávám z výše uvedených d vod  velmi 

problematické. Autor nejen, že nedostál výzkumnému cíli práce, ale je i otázkou, zda p edložil práci, která 
splňuje požadavky, jež jsou kladeny na práce tohoto typu. Konečné hodnocení proto nechávám na pr b hu 
obhajoby. V p ípad  dobré obhajoby se nebráním hodnocení stupn m dob e. 
 

 
5. OTÁZKY NEBO NÁM TY, K NIMŽ SE P I OBHAJOB  DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD IT: 

5.1       

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA Ě„kliknutím“ zak ížkujte vybrané hodnoceníě  
  

výborn   – velmi dob e  – dob e  – nedoporučuji k obhajob   
 



ZD VODN NÍ V P ÍPůD  NEDOPORUČENÍ 
 

      

 

 

Datum: 12. 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! 

 


