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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) 

      

 

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 C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru D 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

 

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  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

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.)  

C 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D 



3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce  se v zásadě snaží ukázat, že česká (československá) média po roce 1989 s přechodem od totalitního 

systému k neoliberállnímu demokratickému systému do jisté míry vyměnila vnější závislost v rovině politické 

(SSSR) za vnější závislost v rovině ekonomické, částečně však i politické (resp. legislativní). V tomto ohledu 

autorce za důkaz slouží především proces implementace mezinárodního práva (v mediální sféře zejména 

unijního) do národní legislativy a dále výrazný vliv zahraničních vlastníků na média ve sledovaném období, což 

je podpořeno stručným přehledem vlastnických změn odehrávajících se především v 90. letech 20. stol. Ačkoliv 

autorce nelze upřít smysl pro syntézu  a dedukci, z textu je patrné, že práce je jen jakýmis přílepkem 

autorčiných jiných akademických zájmů a textů. To se projevuje právě v rovině mediální, kde si autorka není 

argumentací zdaleka tak jistá, jako v rovině mimomediální, i když v legislative i vlastnictví nachází pro svéu 

hypotézu hojná potvrzení. Jistánevybáženost dvou výše uvedených sfér se koneckonců projevuje i ve volbě 

popůrné literatury. Zatímco v rovině geopolitické čerpá  z poměrně bohatého souboru (byť leckdy postarší) 

literatury, v rovině mediální se spoléhá takřka výhradně (snad vyjma Paletze, Jakubowitze) na literaturu 

syntetizující (McQuail; Jirák - Köpplová, Končelík et al. aj.) nebo volí texty, které lze vzhledem k jejich 

silnému sklonu k jisté rovině výkladu problematizovat (Čelovský). To je nakonec do jisté míry, patrné i 

v samotné práci, do níž se snad i nezáměrně promítá  "trendy" odklon od neoliberální ideologie směrem ke 

konzervativnějšímu pojetí. Patrné je i  nevyřčené přesvědčení o "mocných" médiích. Vcelku lze však říci, že 

autorka dokázala v základu syntetizovat hlavní rámce možné podpory pro svou hypotézu (zejména v legislativě 

a vlastnictví), nejsem si však jist, zda objevila něco, co není zcela zjevné (koneckonců B. Čelovský na tom 

v zásadě staví svou poněkud apokalyptickou vizi českých médií, která se po několika letech ukázala zcela 

mylná, minimálně ve smyslu ""konce českého tisku"- ten zřejmě dokonají spíše vlastnící domáci). Daleko 

zajímavější by dle mého názoru byla snaha přinést sadu nějakých konkrétnějších zjištění, jak se např. 

vlastnictví ve formě nějakého externího vlivu do médií ve zkoumaném období promítalo.  

V rovině formální lze konstatovat, že autorka je obeznámena s náležitostmi práce se zdroji, nicméně až příliš 

často se pohybuje jen na základní rovině odkazu (bez paginace), což zejména v rámci konkrétníh tvrzení 

konkrétních autorů poněkud oslabuje čtenářovu důvěru v práci s předmětným zdrojem. Stylisticky je práce 

občas poněkud problematická a text by si jistě zasloužil pečlivější redakci. Některé věty jsou nejasné či 

nesrozumitelné (např. formulace samotné hypotézy na s. 2. je v první větě zcela nejasná a klíč k pochopení 

nalezne čtenář až v následujícícm textu). Často se stává, že některé větné členy jako by chybí, což opět vede 

k neporozumění (např. na s. 3 by byl R. Carr dle autorky autorem mezinárodních vztahů, což zřejmě není). 

Někdy zřejmě došlo i k záměně slov a tedy i významu (např. s. 44 - Havel zřejmě nepožadoval propuštění 

politiků…; s. 8 - nejsem si jist, jak autorka chápe význam slova "grant"). V kontextu práce by bylo jistě 

vhodnější hovořit o Velké Británii, nikoliv o Anglii. Pravopisńá stránka textu svědčí o tom, že text neprošel 

příliš pečlivou korekturou. Ve zvýšené míře se vyskytují překlepy, chyby v koncovkách, vykolejení z vazby, 

chyby v interpukci, objevují se i chyby v psaní velkých/malých písmen. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Na s. 60 odkazujete na přítomnost "rusofobie" v české společnosti. Byli jsme ve vámi sledovaném 

období v tomto ohledu ve středo či východoevropském prostoru výjimkou? 

5.2 Jak je to (či bylo) s přítomností "severoamerického" kapitálu v médiích po r. 1989 v ostatních 

postkomunistických zemích?  

5.3 Proč se domníváte, že jedním z klíčovcých vzorů při tvorbě  médií veřejné služby byl vzor britský? 

5.4 Narazila jste při rešerši literatury na texty Josefa Bendy? 

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 



      

 

 

Datum:                                                                      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.    

 


