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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 předložené bakalářské práce odpovídá schváleným tezím. S ohledem na obecně formulované 

cíle a techniku práce ve schválených tezích přistoupila diplomantka k jejich zpřesnění, když za pomoci 

kvalitativních metod předkládá analýzu vybraných komentářů třech skotských celoregionálních deníků (a to 

v časovém rozpětí od 23. května do 23. června).     

 

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 2 

 

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

V porovnání s první verzí práce, kterou diplomantka předložila v květnu, neobsahuje nový text zásadní věcné 

chyby, což je potěšitelné. V některých pasážích se však nadále vyskytují tvrzení, jež by si zasloužila odkaz na 

relevantní zdroje či autory: "… snímek Statečné srdce, který je dodnes pro mnoho politologů jedním ze 

spouštěčů touhy Skotů po větší nezávislosti…" (viz str. 18). Ač autorka předkládá pečlivě zpracovanou deskripci 

vybraných komentářů, jež byly publikovány ve třech skotských denících ve zvoleném časovém úseku,  čtenář se 

nedozví, kolik z nich bylo redakčních a kolik napsali autoři, kteří nejsou součástí redakce (tzn. politici, osobnosti 

veřejného života, umělci atd.). Na straně 41 diplomantka konstatuje: "Obecně lze potvrdit tendenčnost všech tří 

deníků: většina názorových článků podpořila setrvání Velké Británie v EU". Zde narážíme na jedno ze slabých 

míst práce. Tato "tendenčnost" není v textu zasazena do kontextu s "endorsementem", s nímž se setkáváme u 

deníků (a to nejen na území Spojeného království) při důležitých politických událostech, jakými jsou volby či 

referenda.       

 

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 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

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.) 

1 

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)  

Výsledný dojem z předloženého textu kazí pravopisné chyby a jazykové neobratnosti: rozkolísanost psaní 

velkých a malých písmen u názvů politických stran - Toryové i toryové (srovnej str. 20 a 26), labouristé i 

Labouristé (srovnej str. 24, 39 a 40), "Moc ve státě je tak rozdělená mezi sféru výkonnou, do které spadá spolu 

s panovníkem, premiérem a jeho kabinetem i vláda a státní správa, doplňuje ji sféra soudní a zákonodárná…" 

(viz str. 20), "Naopak podle táboru 'Remain' možné vystoupení…" (viz str. 23), "Převládající nesouhlas 

s výsledkem referenda ochromil většinu skotských obyvatel." (viz str. 24), "Byla to právě migrace ze zemí EU, 

která stála ve středu dohad obou táborů o budoucnosti Británie." (viz str. 33), deníky se "tématu věnovali" (viz 

str. 35) a ve výčtu by bylo možné pokračovat.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská práce Martiny Knoblochové si - i přes výše zmíněné výhrady - zaslouží býti obhájena. 

 

 

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

5.1 Kolik komentářů z celkového analyzovaného počtu 34 (viz str. 31) bylo podle diplomantky redakčních? 

5.2 Jaký vliv na "tendenčnost všech tří deníků" (viz str. 41) mohl mít fenomén "endorsementu"? Využily jej 

zkoumané deníky? 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 3. 9. 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! 

 


