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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.Název práce je příliš široký, přitom obsah je o vlastnictví 

médii politiky, konkrétně A. Babišem. V projektu autorka avizovala širší přístup, název slibuje 

mnohem více, než je pak obsahem.   

 

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? 

B 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

B 

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

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) B 

Celkové hodnocení formální stránky práce B 

 

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 

A-E 

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

B 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

B-C 

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

C 

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

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka E 

Celkové hodnocení obsahové úrovně E 

 

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

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Viz shrnující komentář. Téma „vlastnění médii politiky“ 

autorka zpracovala pěkně, problém spočívá v tom, že takto vymezené téma o politice a o médiích 

v ČR moc nevypovídá. Navíc, práce se jmenuje Vlastnictví médií jako nástroj politického boje, přičemž 

vést politický boj přes média může přece i vlastník, který sám politikem není.  

 

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. 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Hlavní problém práce spočívá ve špatně vymezeném, příliš 

zúženém cíli výzkumu (proto dávám zdánlivě bizarní hodnocení A–E): vlastnictví médii politiky. Čili je 

vlastně jen o Babišovi, případy senátora Valenty a poslance Fialy jsou řešeny okrajově. Problémem, 

který česká média čelí v poslední době, je však jejich OLIGARCHIZACE, tedy jejich vlastnění silnými 

ekonomickými hráči v pozadí politiky a využívání jimi vlastněných médií v politickém boji. Ekonomická 

výtěžnost média, zisk, není v těchto případech hlavním cílem. Andreje Babiše je dle mého názoru 

nutno poměřovat též se Zdeňkem Bakalou či Danielem Křetínským a jejich mediálními impérii, s tímto 

typem „hráčů“. Příznačně, v práci není jméno Bakala či Křetínský zmíněno ani jednou. Práce kvůli 

tomuto zúžení implicitně vnímá českou mediální scénu pokřiveně, jako místo, kde působí média 

závislá (na Babišovi) a nezávislá, což je velmi sporné. Sporné je totiž i to, zda vůbec v ČR existuje 

ekonomicky a politicky plně nezávislé vlivné médium, poněvadž soukromá média jsou zpravidla 

v rukou oligarchů a veřejnoprávní pod velkým vlivem politiků. Je také rozdíl, zda má vlastník určité 

skupiny médií monopolní nebo skoro monopolní postavení na trhu či v daném segmentu (deníky, 

rádia), anebo zda se pohybuje v prostředí konkurenčním. Média spadající pod A. Babiše monopolní 

postavení nemají. Tento aspekt autorka v práci detailně neanalyzuje. Myslím neanalyzuje na základě 

českého empirického materiálu, to, že výše zmíněné problémy sem tam letmo obecně zmíní, když 

představuje některé teoretiky médií, není žádná velká přednost. Její bakalářská práce tudíž 

představuje poctivě zpracovaný přehled některých aspektů působení Andreje Babiše a jím (de facto) 

vlastněných médií, včetně některých kauz, zarámovaný teorií zaměřenou na komunikaci a média. Její 

přínos je však z výše uvedených důvodů malý.  



 

 

 

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. Jaký názor má na kauzu Přibil (nahrávky publikované 

skupinou Šuman) významný český investigativní novinář Jaroslav Spurný? 

 

 

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: D 

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:  2. 6. 2018. Podpis: _______________________ 


