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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) 
Diplomantka z pochopitelných důvodů (především i tak širokého záběru práce) upustila od plánovaného rozboru 
konkrétních mediálních výstupu. Soudím, že celek práce a její argumentaci to nijak nepoškodilo. Dále mírně 
zasáhla do struktury práce. Obě změny pečlivě konzultovala, v úvodu k práci je vysvětluje a výslednému textu po 
mém soudu prospěly: diplomová práce je kompaktnější a logicky provázaná.   
 
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 B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 
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)  
Diplomantka předloženou prací dokazuje, že se umí pohybovat v oborovém rámci mediologickém i 
geopolitickém (resp. politologickém), ale z práce je zřejmé, že v druhé oblasti se pohybuje suveréněji a s o něco 
větším nadhledem než v první (tedy mediologické). Projevuje se to například na větší propracovanosti kapitoly 2, 
ale také na skladbě literatury a na jistotě v jejím výkladu (politologické tituly diplomantka více interpetuje a 
hodnotí, mediologické spíše parafrázuje, ale dokáže je vyhodnotit, jakmile mají k politologické tematice blízko - 
viz výklady o Curranovi, Jakubowiczovi či Bagdikianovi).  
 
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 B 



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) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Kvalitu předložené práce poněkud snižuje fakt, že místy se diplomantka uchýlila k terciárním zdrojům a nešla 
"ad fontes" (připomínka frankfurtské školy, Adorna a Horkheimera přes McQuail, s. 6, DeFleur, Ball-Rokeach 
přes Jirák-Köpplová, s. 20).  Jinak je práce vybavena spolehlivým poznámkovým aparátem, údaje bez odkazu se 
yvskytují jen výjimečně ("V prosinci 1989 rezignovala vláda vedená LadislavemAdamcem a prezident Gustav 
Husák se vzdal funkce prezidenta republiky, kterým se následně stal Václav Havel", s. 44 - bez odkazu). 
Jazykově a stylisticky velmi kvalitní práci by prospěla ještě jedna závěrečná korektura, kerá by odstranila drobné 
formální nedostatky, kupříkladu chybějící či přebývající čárky (např. "V. Mosco (2009), a mnoho dalších", s. 3, 
či "v případě států jako je Česká republika", s. 4), chybějící písmena a překlepy ("od vetrána ke kadetovi", s. 10, 
"upěvňovat moc," s. 15, "definuje z mediálního hlediska hegmonii", s. 15), nadužívání slov "vzhledem" a 
"aspekt"ad. 
Možná stálo za zvážení uvádět citace kurzívou pro přehlednější čtení.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomantka předložila původní a obsahově i metodologicky zajímavou práci výrazně transdisciplinární povahy. 
Pokouší se v ní nabídnout výklad role a postavení médií v ČR nahlížené perspektivou jednak klíčových teorií 
hegemonie, jednak geopolitické analýzy mediální situace. Práce je v tomtos myslu originálním příspěvkem 
k uvažování o roli mdií v české společnosti v mezinárodním kontextu (na okraj trensdisciplinarity práce je třeba 
podotknout,  jednotlivé fáze vzniku práce jasně naznačily, že diplomantka má víc zažitou perspektivu 
geopolitickou, resp. politologickou). 
Práce je vhodně strukturána na teoretickou část (kde jsou probrány potřebné koncepty a teorie), metodologickou 
část, kde autorka vysvětluje svůj přístup k provedené analýze (ten je převážně politologický, což je v rámci 
mediálních studií osvěžující), a vlastní analytickou část, kde se snaží ověřit hypotézu o existujícím  vlivu 
externích aktérů na česká média (hypotéza viz s. 38-9).  
Text je napsán věcným výkladovým stylem, je terminologicky ukázněný, stylisticky se drží v mantinelech 
odborného stylu (myslím, že autorka má sklon k nefunkčnímu nadužívání trpného rodu). V autorském přístupu  
převažuje deduktivní přístup k výkladu.  
Celkově se domnívám, že předložená práce plně dokládá autorčinu připravenost k odborné práci, její schopnst 
pracovat s náročnými teoretickými koncepty, metodologicky promyšleně je aplikovat na intereptované jevy a bez 
zbytečné unáhlednosti se pokoušet i o vhodná zobecnění.  
Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 



Datum: 14. 5. 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.    
 


