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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) 
Oproti tezím autorka rozšířila zkoumané období, aby mohla analyzovat dostatečné množství článků, to ale zase 
vedlo k opuštění záměru rovést kvalitativní analýzu, takže analýza je pouze kvantitativní. Autorka se rovněž 
rozhodla nepátrat po důvodech, proč média pokrývají oba konflikty tak a ne jinak. Tím se ovšem poněkud 
vytrácí smysl celé práce. 
 
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 D 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce srovnává pokrytí konfliktů v Sýrii a Jemenu na zpravodajských serverech Novinky.cz. Aktuálně.cz a 
iDnes.cz prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy. Východiskem autorky je hypotéza založená na 
vlastním sledování zahraničního zpravodajství, podle které by měl být konflikt v Jemenu českými médii 
relativně upozaďován.  
 
V teoretické části autorka pokrývá koncepty související s tématem a pracuje přitom s relevantní domácí i 
zahraniční literaturou. V krátké metodologické části zmiňuje v hrubých rysech kvantitativní obsahovou analýzu 
a ve třetí empirické části pak konečně představuje své výzkumné otázky a hypotézy – vzhledem k tomu, že 
otázky a hypotézy by měly předcházet volbě metody, která vlastně slouží k jejich zodpovězení, není to zcela 
optimální způsob prezentace. Hypotézy jsou nicméně formulovány ve vztahu k relevantní literatuře. Samotná 
analýza je pak provedena korektně, autorka rovněž vztahuje její výsledky k související literatuře. Je ovšem 
škoda, že autorka rezignovala na interpretaci výsledků a neprodiskutovala míru, nakolik se liší pokrytí obou 
konfliktů napříč třemi zkoumanými médii, nakolik se liší pokrytí v ČR a ve světě atd. Právě zde by totiž mohl 
být hlavní přínos práce k rozvoji oboru. Takto není příliš jasné, k čemu má vlastně provedená analýza sloužit. 



 
 
 
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.)  

A 

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 A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce nevykazuje žádné formální nedostatky, vhodně využívá oborovou terminologii, obsahuje bohatý 
poznámkový aparát, je na slušné jazykové a stylistické úrovni a obsahuje relevantní přílohy.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce demonstruje jak autorčinu dobrou obeznámenost s tématem, tak i schopnost provést kvantitativní 
obsahovou analýzu na velkém množství dat. Bohužel autorka upustila od interpretace výsledků své analýzy, 
která tak zůstala pouze na popisné úrovni a je tudíž otázka, jaký je vlastně její přínos.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jsou ve sledovaných třech médiích významnější shody, nebo naopak rozdíly v pokrytí obou konfliktů? 

Jaké mohou být důvody pro tyto shody či rozdíly? 
5.2 Můžete prodiskutovat důvody, proč se české pokrytí obou konfliktů do značné míry shodovalo se 

způsobem, jakým je pokrývala zahraniční média? 
5.3       
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: 11.6. 2019                                                                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.    
 


