
UNIVERZITA KARLOVA 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Nevšímalová Aneta  
Název práce: Komunikace ČT24 mimo obrazovku 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Jirák Jan 

Pracoviště: KMS IKSŽ 
 
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 oproti schváleným tezím zasáhla do cíle práce, což bylo na místě - měření efektivity bez přístupu 
k datům o návštěvnosti by bylo předem odsouzené k nezdaru - i do techniky zpracování. Obojí v úvodu 
vysvětluje. Zatímco změna v cíli je pochopitelná, rozhodnutí opřít se o rozhovory s interními pracovníky je 
poněkud problematické (podobné "autodiagnózy zpravidla nesměřují k poznání skutečného stavu věcí, což se 
prokázalo i zde). Autorka se také ve velké míře a fakticky bez vysvětlení odklonila od schválené stuktury práce 
(což zvláště v případě plánované, ale nerealizované kapitoly "komuniakce na internetu" je škoda, protože ta by 
mohla poskytnout alespoň jakýsi teoretický rámec, který práci chybí (viz dále).  
 
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 D 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 
 
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 C 
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 

C 



s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 
C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je vybavena vcelku spolehlivým poznámkovým aparátem, přesto se v ní vyskytují údaje či pojmy bez 
udání zdroje ("Častějšími uživateli sociálních sítí vtuzemsku byly v roce 2018 ženy, nejoblíbenější byly sociální 
sítě u uživatelů ve věkové kategorii 25–34 a poté u věkové kategorie 35–44 let," s. 18, "Vpřípadě, kdy jde o tzv. 
developing story...", s. 24). Text zjevně prošel závěrečnou korekturou, přesto v něm zůstaly drobné chyby ("... se 
tak často vysílají různé speciály (kulturní, vědecké), Fokus Václava nebo Hydepark Civilizace", s. 17, "...a 
hlavně vznik Webu...", s. 20, a další psaní velkých písmen jako "redakce Zpravodajství", "Redakce sociálních 
sítí" ad.,), stylizační poklesky (např. "jaký" ve významu "který": "... konzument si může vybrat, jaké zprávě dá 
přednost", s. 13, "veřejnoprávní média, která "mají být" ze své podstaty "jsou" zdrojem kvalitních a ověřených 
informací", s. 13, "Jedním z důvodů vzniku a rozšíření nových platforem bylo i to, že televizní divák každým 
rokem stárne a je ve věkové kategorii 60+", s. 23). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomantka předložila práci na zajímavé téma, k němuž přistoupila tak, že nejprve čtenáře seznamuje 
s postavením ČT a se vznikem kanálu ČT24 a jeho expanzí do prostoru sociálních sítí, vd alší části pan nabízí 
pokujs o analýzu konkrétních příkaldů práce ČT24. Autorka pracovala s řadou (většinou ale spíš publicistických) 
pramenů a ty se pokusila shrnout do soudržného výkladu o ČT24.  
Práce je nepochybně přínosná právě především tím, že nabízí přehledné shrnutí vzniku a vývoje ČT24. Nelze ale 
přehlédnout, že má některé slabiny. Její vyznění je spíše popisné, a to především proto, že autorka si fakticky 
nevybudovala žádný teoretický rámec, do které by zpracovávané téma vsadila. Lze práci chápat jako příspěvek 
k dějinám českých médií? Nebo jako příklad intenetizace médií veřejné služby? (Formulace "budu analyzovat, 
jak je zpravodajství a potažmo televizní vysílání se sociálními sítěmi propojené...", s. 52 by tomu odpovídala) 
Vinou absence teoretického zarámování pak i pokusy o analýzu konkrétních případů vyznívají spíše popisně.  
Příznačené také je, že práci chybí část, která by nabídla výklad o metodě provedené analýzy (je ale třeba dodat, 
že samotný nápad provádět analýzu pokrytí zpráv různého typu je výborný). Nesoustavnost analytické práce se 
pak projevuje i v tom, že do textu jsou zařazeny pasáže, které se CT24 netýkají (2.1.1 Požár katedrály Notre-
Dame a fake news). Podobně nepřesvědčivě vyznívá i pokus o dotazníkové šetření motivované snahou "zjistit, 
do jaké míry jsou u různých věkových skupin profily ČT24 na sociálních sítích oblíbené, jaká mají od těchto 
profilů očekávání i zda právě tato aktivita České televize vede k tomu, aby si tito uživatelé posléze zapnuli i 
televizní vysílání", s. 97). Sesbíraných 201 odpovědí od náhodných dobrobolníků nemá příliš velkou vypovědní 
hodnotu, navíc se zjevně nepodařilo oslovit tu věkovou skupinu (viz s. 98), na kterou aktivity ČT24 na 
sociálních sítích údajně míří. 
Za nejproblematičtější rovinu práce považuji rozhovory s interními pracovníky. Dioplomantka s rozhovory 
pracuje jako se "zjevenou pravdou", vůbec ne nepodrobuje kritické analýze, nesnaží se je ověřovat jinými zdroji, 
repliky jejích respondentů jsou pro ni nezpochybnitelnou autoritou (a to i tam, kde jsou zjevně subjektivní, a to 
až na hranici sebechvály, s. 21, či institucionální propagace, s. 44). Příznačné v této souvislosti je, že v použité 
literatuře není jediný titul, který by se technikám analýzy rozhovorů věnoval.  
V textu zůstaly některé drobné věcné nepřesnosti ("Prvním médiem veřejné služby byla britská British 
Broadcasting Corporation, která vznikla vroce 1922", s. 14 - v roce 1922 vznikla soukromá British Broadcasting 
Company, Ltd., dnešní BBC se stala až v roce 1926). 
Přes výše uvedené slabé stránky přtedložené diplomové práce se domnívám, že text v zásadě splňuje nároky 
kaldené na kvalifikační práce v magisterském studiu a doporučuji ji k obhajobě. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 



Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1       

 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
F        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 12. 1. 2020                                                                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.    
 


