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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) 
Práce se zásadním způsobem odchyluje od schválených tezí, kdy mimo její zájem zcela zůstávají "zájmová 
média" - ve výsledné práci je tak špatně už její název (a to nechme stranou ty divné uvozovky). Pokus o 
vysvětlení na s. 3 nelze přijmout, jde proti samotnému smyslu instituce tezí (tj. předběžné promyšlení základních 
kontur). 
 
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 D 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji D 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu E 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli E 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru E 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce se skládá ze tří částí, jejichž vztah je velmi volný. 
První část by šlo opsat jako výtah z výpisků shromážděných během studia. Autorka v ní zmiňuje celou řadu 
mediálněvědních pojmů/konceptů/teorií (definice a typologie médií a jejich sociálních funkcí, gatekeeping, 
zpravodajské hodnoty, nastolování agendy, mediální rutiny, objektivita a vyváženost, vliv a účinky médií, 
reprezentace, stereotypizace), z nichž každý/a by vydal(a) na samostatnou disertaci, zde jsou vtěsnány do 
prostoru desíti stran. 
Jako relevantní teoretickou část, postavenou na samostatné rešerši, lze tak brát až další část o desíti stranách, na 
nichž se autorka konečně věnuje hrám a jejich publikům (resp. zachycení v odborné, ale i populární 
literatuře/periodicích).  
Následující empirická část však neanalyzuje ani hry, ani jejich publika/fanoušky, věnuje se jejich "mediálnímu 
obrazu", což spolu sice tematicky souvisí, ale organický vztah výzkumu rozvíjejícího teorii nenastává a 
závěrečné interpretace tak nemají z čeho vycházet. Kvantitativní obsahová analýza je provedena jednoduše až 
primitivně, autorka např. jako indikátor pozornosti uvádí jen počty (článků či výskytu témat), ale nikoliv jejich 



rozsah (jako by snad články byly stejně dlouhé). Přitom proměnnou Délka v kódovací knize nalezneme… 
Naopak v ní chybí několik dalších proměnných (hodnot), se kterými autorka dále pracuje (srov. např. s grafem 
č.20) a ani text nedává jasnou odpověď na otázku, zda je v práci zařazena starší verze kódovací knihy, nebo zda 
s ní autorka kreativně pracovala a doplňovala ji (!) v průběhu analýzy.    
 
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  D 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru E 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 
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 B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce zjevně prošla jazykovou korekturou, v této části posudku není třeba snášet vůči předkládané práci výhrady, 
snad jen k zvládnutí terminologie oboru:  
- "výsledkem mediální komunikace je mediální produkt"; 
- "tato hypotéza se potvrdila ze všech nejvíce "; 
- "zároveň lze s webovými stránkami manipulovat, editovat a mazat je, což by mohlo komprimovat kvalitu 
sbíraných dat. Proto jsem se rozhodla zaměřit se výhradně na média tištěná, konkrétně deníky, které se vyznačují 
svou periodicitou, a také s nimi nelze po zveřejnění manipulovat". 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Jakkoliv autorce neupírám snahu, s níž v druhé části provedla rešerši (vč. nalezení inspirativní studie, jakkoliv 
omezená byla možnost/vhodnost její replikace) a ve třetí zakódovala tisícovku článků, pro všechny výše uvedené 
výhrady nemůžu navrhnout lepší hodnocení než stupněm "dobře". 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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:                                                                      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.    
 


