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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) 
Přestože kapitoly mají místy pozměněné názvy a neodpovídá jejich řazení, cíle, techniky i struktura práce 
v zásadě odpovídají schváleným tezím. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Zdá se, že práce má podobné ambice jako nedávno publikovaná kniha Volka a Urbánikové Čeští novináři 
v komparativní perspektivě (2017). Autorovi jde o to zaprvé empiricky zachytit, co se v současnosti děje 
s českou žurnalistikou a s českými novináři, a za druhé to vztáhnout k relevantním mediálním a společenským 
teoriím. Na rozdíl od zkušených mediálních sociologů z Brna s jejich širokým vzorkem respondentů z řad 
novinářů má autor k dispozici pouze výpovědi deseti redaktorů nového projektu Seznam Zprávy, dochází však 
k obdobným závěrům. V teoretické části autor prokazuje obeznámenost s širokým spektrem soudobé mediální a 
sociologické literatury, v empirické části zase k této teoretické základně vhodně vztahuje charakteristické 
formulace svých respondentů, které výstižně ilustrují aktuální tendence mediální sféry. Vzhledem k šíři a 
komplexitě zvoleného tématu autor podal úctyhodný výkon. 
V souvislosti s velkým teoretickým záběrem by samozřejmě bylo možné diskutovat o případném zahrnutí dalších 
relevantních zdrojů, teorií či konceptů, respektive požadovat, aby při prezentaci některých termínů šel autor do 
větší hloubky. Jeho postup však dává vcelku smysl a navíc se mu daří  udržet v centru pozornosti klíčové aspekty 
proměn českého mediálního pole. V empirické části je pak transparentní ohledně svého vzorku respondentů (byli 
mu v podstatě přiděleni asistentkou šéfredaktora, s. 44) a skromný ohledně možnosti formulovat na základě 
zjištění dalekosáhlé závěry. Citované výpovědi novinářů nicméně skutečně potvrzují některé již dříve 
identifikované nebo jen předpokládané tendence, a to například deprofesionalizace novinářské profese, ne/vítaná 



okamžitá zpětná vazba čtenářů či diváků, ztráta prestiže novinářské profese nebo ztráta někdejší pozice 
gatekeeperů vůči politikům. 
Trochu překvapí, že minimálně ve výzkumných otázkách (s. 43) autor bere konvergenci médií jako předpoklad, 
který ovlivňuje identitu novinářů atd., přestože v teoretické části zmiňuje případ "dekonvergence" (de Volksrant, 
s. 27). Dále, výpovědi novinářů jsou pouze jejich subjektivní deklarace, nikoliv odraz reality, takže některá jejich 
tvrzení – zejména ta normativního charakteru – je třeba brát s rezervou, případně je konfrontovat s jiným typem 
dat, což jaksi zůstává mimo záběr práce. Navzdory těmto poznámkám ale práce představuje důležitý přínos jak 
co se týká fungování platformy Seznam Zprávy, tak i způsobu teoretické reflexe české žurnalistiky jako takové. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

B 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je logicky strukturovaná, závěry podložené, terminologie oboru zvládnutá, jazyková i stylistická úroveň 
práce slušná a přílohy početné. Autorovi se podařilo v závěrečém seznamu literatury opomenout minimálně jednu 
citovanou publikaci (van Dijk, s. 31) a přílohy převzaté z jiných publikací zapomněl patřičně ozdrojovat 
(přestože v textu, kde na přílohy odkazuje, jejich zdroj uvedený je). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Ani některá drobná opomenutí nezmění mnoho na tom, že jde o nadstandardně ambiciózní práci, která tyto 
ambice v podstatě naplňuje. Autorovi se podařilo zpracovat a využít velké množství relevantní teoretické 
literatury k tomu, aby interpretoval signifikantní výpovědi novinářů, které se týkají jak jejich práce v konkrétním 
médiu, tak i české žurnalistiky jako takové. Jde proto o přínosný příspěvek do diskuze o aktuálních tendencích 
české žurnalistiky. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Na s. 46 autor píše, že novinářská "identita je velmi silná", zatímco Volek s Urbánikovou v podstatě 

docházejí k závěru, že tato identita je v krizi. Jsou tedy Seznam Zprávy výjimkou potvrzující pravidlo? 
5.2 Kapitola 5.3.2 na straně 40 pokládá otázku "kdo je tedy novinář?" – kde je odpověď na tuto otázku? 
5.3 Jak by se asi lišily výpovědi, pokud by zpovídaní novináři pracovali například v redakcích MAFRY? 
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 12. června 2018                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 



Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


