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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí(ho) práce
Posudek oponenta/ky
Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Melíšková Iva
Název práce: Mírový versus válečný žurnalismus: etické aspekty reportování o mezinárodních konfliktech
Autor(ka) posudku
Příjmení a jméno: Osvaldová Barbora
Pracoviště: IKSŽ / KŽ
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Pokud se na této podobě vedoucí a diplomantka shodli, pak práce tezím odpovídá.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru

Hodnocení známkou
A
A
A
A
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je přínosná v tom, že na jednou místě sumarizuje kodexy vybraných agentur a médií a také citáty z odborné
literatury.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
Zvládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)

Hodnocení známkou
B
A
B
B

B

3.6

Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

?

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Po jazykové stránce se vyskytují některé drobné nesrovnalosti. Nejsem si jista, jak použít slovo impakt, s. 23
média, které… Izrael měl spadeno na…, na s. 2 je uveden citát z Hemingwaye, ale není odkázán, s. 9 Podle
Denise M. (2014, 205 asi má být dvojtečka, stejně tak není odkaz u poznámky pod čarou na s. 12. Grafická
úprava je dostačující, práce přílohy v elektronické podobě nemá.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Autorka se pokusila srovnat tzv. mírový a válečný žurnalismus. Ovšem je otázka, zda nátev - mírový žurnalismus
v případě válečného konfliktu není zavádějící. Na prvních dvaceti stranách (a i dále) pečlivě cituje prameny, což
lze pochopit, ovšem otázka je, zda tento postup nevede k tomu, že citáty a interpretace nepřevládají nad vlastním
textem. Nicméně práce v této podobě jistě pomůže k pochopení aplikace etických kodexů na válečnou
žurnalistiku. Proto ji k obhajobě doporučuju.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jak by autorka definovala integritu novináře?
5.2
Ráda bych, aby mi autorka doplnila, koho požádal Ehud Barak o schválení mobilizace a také, kdo byly
mírové sbory v Osetii.
5.3
Lze konstatovat, že Jižní Osetie a Rusko byly ve stejné válečné pozici?
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: 14.8.18

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.

