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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) 

Autorka se rozhodla vyřadit původně plánovanou analýzu zpravodajství agentury REUTERS a doplnit 

výzkumnou část o případovou studii. 

 

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 B 

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 B 

 

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  B 

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.)  

B 

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



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

 

Předloženou diplomovou práci autorka průběžně konzultovala a doporučení vedoucího jsou ve výsledném textu 

zohledněny. 

Teoretická část práce je podložena dostatečně obsáhlou rešerší odborné literatury a pozornost je věnována 

relevantním pojmům a konceptům, které autorka následně využívá při nastavení vlastního výzkumu a při 

interpretaci výsledků zkoumání. Metodologie výzkumu (výzkumné cíle, výzkumné otázky, popis výzkumné 

metody, konstrukce výběrového souboru) je zpracována precizně a přehledně, stejně tak i následná analýza a 

interpretace výsledků zkoumání. 

Celkově velmi dobrou úroveň práce snižuje několik nedostatků při práci s literaturou (Nečas-Trampota, namísto 

Trampota-Nečas (s. 19); chyba v url odkaze u Školkaye (s. 108); odkaz ´z druhé ruky´- Sobhan (1981 v Kunczik: 

1995) na s. 28. Některé tituly nejsou uvedeny v seznamu zdrojů – Fernández (1981) Huth (1980) nebo Meier a 

Schanne (1979) na s. 31, Jadhav (2019) na s. 63) a chyb (pozn. pod čarou na s. 53; MLADÁ FROTNA DNES na 

s. 93, název kap. 1.2.1 Výzkumy agenda settingu (s. 14), namísto Výzkumy nastolování agendy). 

 

  

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila zajímavé, ale také poměrně náročné téma. Jak sama autorka 

opakovaně zdůrazňuje, jen omezenou část procesů intermediálního nastolování agendy, včetně vlivu 

zpravodajských agentur na podobu zpravodajství, lze zmapovat prostřednictvím v obsazích explicitně 

přítomných odkazů. Standardními nástroji obsahové analýzy tak lze postihnout jen omezenou část 

intermediálních procesů. V odborné literatuře lze sice nalézt alternativní výzkumné postupy (např. komparativní 

analýzy tematických agend, kombinace obsahových analýz s výzkumy mediální produkce – redakčních postupů, 

mediálních rutin atp.), ovšem většinou se jedná o poměrně komplikované výzkumné metody, které vyžadují 

pokročilé znalosti a zkušenosti se sociálně-vědním výzkumem. Autorce se v předložené diplomové práci podařilo 

zmapovat jen omezenou část zkoumaného problému, nicméně limity zvoleného postupu v textu kriticky 

reflektuje a zohledňuje při interpretaci výsledků zkoumání. 

Předloženou diplomovou práci Daniely Vlčkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit výslednou 

známkou B. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANTKA 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: 10. září 2019                                                                Podpis: ……………………………….. 

 


