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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) 

Ve srovnání s tezemi autor změnil techniku práce, upravil také sledované období, které prodloužil do roku 2017. 

Změny proběhly po konzultaci a jsou v úvodu práce vysvětleny.  

 

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 4 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

Předložená bakalářská práce má dost nevyvážené části. Je velmi přesná a dost rozsáhlá v pasážích, které se týkají 

samotného lýkožrouta smrkového, jeho popisu i vysvětlení, jakým způsobem se může proti lýkožroutovi bojovat. 

Tyto části jsou napsány na základě odborné literatury, s využitím internetových zdrojů i jedné bakalářské práce. 

Vše je čtenáři podrobně vysvětleno a zde není problém. Více informací by čtenář naopak čekal v pasážích, které 

se týkají politické sféry a spojení s problematikou lýkožrouta smrkového. Tady by přece jen bylo dobré být 

podrobnější a více ozřejmit postoje jednotlivých aktérů. Více prostoru by si určitě žádalo vysvětlení 

legislativních záležitostí, jakou podobu měly navrhované zákony, jak probíhalo schvalování. Není moc jasně 

vysvětlen například postoj Poslanecké sněmovny PČR. Bylo by dobré ale uvést i více k výrokům Miloše Zemana 

k této tematice.  

Pokud jde o analýzu, tak zde se domnívám, že poněkud autor bojoval s časem. Samotnou analýzu by jistě bylo 

vhodné více propracovat. Autor sice uvede počet textů ke každé kauze, ale potom píše jen o menší části. Není ale 

někdy skutečně moc jasné, co vše bylo obsahem textů. Například na s. 34 uvádí, že text zahrnoval také vyjádření 

Jana Stráského. Jaké ale bylo? U některých názorů vůbec není, kdo je tedy napsal. Není také moc jasné  

porovnání informací mezi mutacemi Mladé fronty Dnes. Na s. 36 je uvedeno, že text obsahoval fakta 

představující osobnost Jana Stráského. Slovo fakta je v úvozovkách, ale proč? Jaká tedy byla ta fakta.  Stejně tak 

u vyjádření Jitky Koubalikové. Autor pak vyvozuje hodnocení, jakým způsobem média o tematice informovala, 

ale čtenář často nemá z textu takové množství informací, aby mohl nějak posoudit, proč autor ke svým závěrům 



došel. Hodně diskutabilní je také používání databáze Silvarium.cz, které sice jistě autorovi práci ulehčilo. Ovšem 

v bakalářské práci by měl autor při analýze skutečně sám projít kompletní vydání sledovaných periodik a 

nespoléhat se na texty v databázi, kdy skutečně nemůže mít jistotu, že tam jsou všechny texty z vybraných 

deníků. Práce s touto databází ale přináší také značné potíže s dodržením formálních náležitostí poznámkového 

aparátu. Analýza tedy je v práci provedena, ale skutečně by měla být podrobnější, aby čtenář získal přesnější 

informaci, na jakém základě autor došel ke svým závěrům.                 

 

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 4 

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) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

 

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

Pokud jde o strukturu práce, tak již bylo uvedeno, že by bylo dobré upravit proporční zastoupení. Text obsahuje 

podrobné kapitoly o lýkožroutovi smrkovém a boji proti němu, již méně podrobné jsou části o politických 

aktérech a analýza by měla být více propracovaná.  

Skutečně závažným problémem práce je poznámkový aparát. Není nutné k němu mít výhrady až do začátku 

analýzy. První kapitoly opravdu obsahují přesné a zcela správně udělané odkazy na literaturu, internetové zdroje 

a bakalářskou práci. Nastává ale problém ve chvíli, kdy je samotná analýza, v níž autor nijak neodkazuje na 

zmiňované texty, což je ale nutné v odborném textu. Přitom z nich často cituje, ale na konci citace není žádný 

odkaz. Bylo by ještě akceptovatelné, pokud by v příloze byl seznam analyzovaných novinových textů 

s kompletními bibliografickými údaji podle normy, což ale není. V příloze je sice seznam, který ale obsahuje jen  

název článku a periodikum. Žádné další údaje zde nejsou, což ale odpovídá faktu, že autor přebíral texty 

z uvedené databáze, kde jsou právě uvedeny jen tyto údaje, ale nejsou zde údaje pro kompletní odkaz, k čemuž 

by ale bylo nutné pracovat přímo s periodiky. U novinových textů tak nevíme ani jméno jejich autora. Textu by 

také prospěla ještě jedna důsledná korektura, protože v něm zůstaly různé překlepy.         

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Hodnocení předložené bakalářské práce je skutečně poněkud komplikované. Podle sdělení autora příliš 

nefungovala komunikace s předchozím vedoucím práce, což se jistě podepsalo na podobě přípravy analýzy tisku, 

aby byla lépe nastavena již na začátku psaní práce. Autora jsem ale upozorňoval, že si musí nechat dostatečný čas 

na napsání analytických kapitol, což podle mého názoru příliš nestalo. Skutečností pak je, že jsem právě kapitoly 

analýzy viděl až po odevzdání bakalářské práce. Pokud bych je dostal dříve, tak jsem určitě mohl autora 

upozornit, že je nutné dodržet také všechny formální náležitosti odborného textu. Z předložené bakalářské práce 

je jistě vidět zaujetí autora pro uvedené téma. Je zřejmé, že tuto záležitost dlouhodobě sleduje. Prezentoval 

základní charakteristiky psaní vybraných deníků o cause lýkožrouta smrkového. Celkově je ale dle mého názoru 

vidět, že bakalářská práce by potřebovala ještě více času k dopracování do lepší podoby.         

 

 

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: 11. 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! 

 


