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Základní charakteristika práce. 

Jedná se o teoreticko-empirickou studii. První část textu je věnována teoriím agedna-setting a 

agenda- building; druhá část práce představuje výsledky vlastního autorčina výzkumu k danému 

tématu, který byl proveden metodou analýzy rámců. Práce byla sestavena kultivovaným 

způsobem. Nelze ji považovat za výbornou, ale ani za zvlášť problematickou. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Diplomová práce má zřetelně stanovaný cíl a z něho vycházející výzkumné otázky. Určitý 

problém je v tom, že teoretický vstup je podstatně širší, než tento cíl. Rozsáhlá pozornost je 

v teoretické části věnována diskusím nad otázkami účinnosti nastolování agendy, které pak 

nejsou (a vzhledem ke zvolené metodě ani nemohou být) předmětem samotného výzkumu.  

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Domnívám se, že metodě analýzy rámců mohla být v úvodních částech práce věnována větší 

pozornost (místo toho bylo - možná až příliš podrobně – sledováno téma účinnosti nastolování 

agendy). Důvodem mohlo být patrně to, že autorka zpracovala dosti podrobně téma analýzy 

rámců ve své bakalářské práci, a na tomto místě zřejmě považovala za zbytečné se k tomu znovu 

vracet. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Text vytváří celkem konzistentní, i když možná až příliš rozkošatělý celek. 

 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 
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Práce má systematicky a přehledně uspořádanou strukturu. Její text je sestaven jasně a 

srozumitelně. Jednotlivá tvrzení jsou formulována logicky. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část je sestavena způsobem, který dobře odpovídá nároků, které se kladou na práce 

tohoto typu. Celkově působí výklad logickým a zároveň i srozumitelným dojmem. Lze snad jen 

podotknout, že podobný – i když rozhodně ne identický – výklad problematiky nastolování 

agendy už jsem četl v několika domácích pracích. 

 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Autorka využila metodu analýzy rámců, kterou už si před tím odzkoušela ve své bakalářské 

práci. Mám pocit, že od dob, kdy psala tuto bakalářskou práci, v aplikaci uvedené metody – 

alespoň soudě podle předloženého textu – nijak výrazně nepokročila. Zdá se mi, že empirická 

část práce je napsána sice docela zručně (s rutinou), ale poznatky, které jsou v ní prezentovány, 

působí poněkud povrchním dojmem. Domnívám se, že provedená analýza neukázala nic, co by 

nebylo možné už předem nějak odhadnout. Navíc mi poněkud vadí i to, že v textu nenacházím 

prakticky žádné opory, které by mi umožnily posoudit, jak podrobně, důkladně a seriózně byla 

analýza provedena.   

 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Závěry jsou zformulovány logicky a srozumitelně. Neobsahují však podle mého soudu nic 

překvapivého. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Z formálního hlediska nemám proti práci žádné výhrady. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

K práci s informačními zdroji rovněž nemám žádné výhrady. 
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Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Práce je napsána odpovídajícím způsobem, opět nemám žádné výhrady. 

 

 

Celkové hodnocení práce 

 

Velmi dobře. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

- Dají se poznatky, ke kterým autorka dospěla, nějak vztáhnout k problematice účinnosti 

nastolování agendy, jíž věnovala značnou pozornost v teoretické části práce? Pokud ano, co 

k tomu dokáže říci? 
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