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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

C 

Jazyková a stylistická úroveň práce C 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

C 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků B 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) D 

Celkové hodnocení formální stránky práce C 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 



 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

C 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

C 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

D 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

B 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 

Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Práce Markéty Holé vychází z dlouhodobě potvrzovaného předpokladu, že nezávislost médií, resp. 

tisku je důležitým a nezbytným faktorem demokratické společnosti. Ve své práci se tak zaměřuje 

na vývoj nezávislosti tisku v kontextu rozvoje demokracie a střetu zájmů, jakožto možného 

negativního aspektu, propojujícího rovinu politickou a žurnalistickou. Práce vychází primárně 

z měření nezávislosti tisku organizace the Freedom House, výsledky šetření této organizace 

propojuje s českými politickými reáliemi. Zde je třeba zmínit zejména aktuálnost tématu vzhledem 

k projednanému a u ÚS napadeného zákona o střetu zájmů a jeho přímá vazba na významného 

současného politika Andreje Babiše, vlastnícího několik velkých médií.   

Práce není jen popisná a nesnaží se jen popisovat vývoj politických reálií a vlivu na tisk. Dobře 

zpracovaná je teoretická část, kterou se autorka Holá snaží (s výjimkami) úspěšně aplikovat 

v analytické části.  

Práce je politologickým zpracováním tématu, navzdory tomu, že by název mohl odkazovat 

k žurnalistickému pojetí tématu. Autorce vytýkám místy zjednodušení, v některých ohledech 

mohla být práce propracována podrobněji, na což ale však nebylo příliš mnoho času s blížícím se 

datem odevzdání. Jinak studentka byla schopna samostatné práce a přesvědčila, že je schopna 

sepsat odborný text.  

Práci proto doporučuji k obhajobě.  

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  



Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: C 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 3. 6. 2018 Podpis: _______________________ 


