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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 B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

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 

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)  

Předložená diplomová práce je standardně členěna do dvou hlavních částí – teoretické a výzkumné. 

 

K přehledně strukturované a celkově dobře zvládnuté teoretické části směřuji čtyři komentáře. 
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- Práce s literaturou a odkazování na zdroje je na dobré úrovni, v několika případech je reference vztažena 

k obsáhlejší části textu a není zřejmé, ke kterým informacím je zdroj vztažen. Například na s. 31: „Schizofrenie 

je snad nejvíce stigmatizovanou duševní poruchou. V roce 2004 byl uskutečněn výzkum veřejného mínění DEMA, 

který zkoumal názory široké veřejnosti na schizofrenii. Z výsledků vyplynulo, že 57 % české populace nemá o 

nemoci dostatek informací, 55 % se nikdy osobně nepotkalo s osobou se schizofrenií, 36 % předpokládá, že s 

touto nemocí není možné vést normální život a pracovat, podle 21 % by měli být takto diagnostikované osoby 

umístěny do psychiatrických léčeben a 43 % Čechů se domnívá, že lidé se schizofrenií jsou nebezpeční a 

násilničtí jedinci (Janoušková a Winkler, 2015, s. 33).“ (s. 31) Tvrzení v první větě z uvedeného zdroje nelze 

doložit a zbývající část je téměř doslovnou citací zdroje a měla by tedy být řádně oddělena uvozovkami. Navíc je 

patrné, že jde o ´informace z druhé ruky´ a korektní by tak bylo pracovat s primárním zdrojem – tedy s výsledky, 

respektive zprávou z výzkumu DEMA 2004.  

- Zásadnější výhradu směřuji k obsahu kapitoly 2.6.1. (s. 35 – 37), kde autorka představuje projekty NÚDZ 

Media Guide a StigmaWatch. V částech „Stigmatizující vs. destigmatizující jazyk“ a „Jak informovat o 

schizofrenii“ autorka volně zaměňuje pojmy „schizofrenie“, „duševní onemocnění“, „duševní zdraví“ a 

selektivně pracuje s kategoriemi uvedenými v materiálech NÚDZ.  

 

- Kapitola věnovaná srovnání tradičního a internetové zpravodajství začíná obecně platným konstatováním: „Pro 

internetové zpravodajské obsahy platí podobná pravidla jako pro klasické zpravodajství v tisku, rozhlase a 

televizi“ (s. 20). S odkazem na publikací, která vyšla na přelomu tisíciletí. Takto kategorické tvrzení by si 

zasloužilo současnou, či současnosti se blížící, argumentační oporu. 

 

- V kap. věnované vymezení schizofrenie (kap. 2.2 od s. 26) schází využití základního diagnostického manuálu, 

tedy Mezinárodní klasifikace nemocí, který současně tvoří hlavní oporu metodiky PICMIN. 

 

- V textu se pouze ojediněle vyskytují chyby - „Jazyk není pouhým odrazem existující reality. Jazyk je 

strukturován podle vzorců nebo diskurzů, existuje totiž řada významů a tyto významy – se – v různých diskurzech 

mění.“ (s. 18); „Takovíto zřejmě psychicky nemocní jedinci bývali spoutáni a internováni doma u jeho 

příbuzných.“ (s. 28); „Takovíto“ (s. 30) a v jednom případě neúplný bibliografický záznam v seznamu literatury 

(YAMAGUCHI… s. 83). 

 

K výzkumné části: 

 

Metodologický úvod k vlastnímu výzkumu (cíl výzkumu, výzkumné otázky, výběr výzkumného vzorku) 

obsahuje všechny potřebné náležitosti. 

 

Hlavním cílem výzkumu je: „ (…) zjistit, jakým způsobem je schizofrenie stigmatizována na českých 

zpravodajských serverech v současnosti.“ (s. 39) Následně formulovaná hlavní výzkumná otázka je dále 

rozpracována do tří vedlejších výzkumných otázek a jedné hypotézy. Poněkud matoucí je, že ke třem vedlejším 

výzkumným otázkám autorka přidává dalších celkem 27 ´podotázek´ (9 + 10 + 8), které „můžeme zjišťovat“ (s. 

39 - 41). Z metodologické částí ani dalších kapitol není zřejmé, zda tyto otázky byly do výzkumu zařazeny. 

Orientaci ve výzkumné části znesnadňuje také to, že výsledky a závěry nejsou strukturovány podle výzkumných 

otázek, v práci tak schází zřetelné, explicitně formulované zhodnocení hlavních cílů práce. 

 

Samotný výzkum byl proveden kombinací kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy. Pro kvantitativní 

obsahovou analýzu autorka vytvořila vlastní soubor proměnných a sledovaných hodnot (Příloha 1). Není zřejmé, 

proč pro tyto účely nebyl použit, autorkou zmiňovaný, propracovaný, funkční a ověřený nástroj PICMIN. Použití 

tohoto nástroje by, dle mého názoru, významně zvýšilo výpovědní hodnotu výsledků a dodalo práci možný 

komparativní rozměr. 

 

Za problematické považuji autorčino rozhodnutí vyřadit z výběru články: „ve kterých je schizofrenie zmíněna v 

jiné než psychiatrické souvislosti“. Hlavním cílem práce je stigmatizace schizofrenie (s. 39), změna 

na ´stigmatizaci schizofrenie v psychiatrických souvislostech´ je zdánlivě malý, ale ve svých důsledcích zásadní 

úkrok stranou. 

- Analýza diskuzních fór (komentářů) je zásadně limitována výběrovým souborem, kdy: „Zpravodajský server 

denik.cz svým příjemcům neumožňuje možnost vyjádřit se v diskusním fóru. Server novinky.cz obvykle nabízí 

možnost přispívat svými názory na diskusní fórum, nicméně u zkoumaných článků za rok 2019 nejsou diskusní 

fóra dostupná. U zbývajících serverů jsou diskusní fóra dostupná jen u některých článků.“ (s. 43) Nabízí se 

otázka, zda bylo možné analyzovaná data doplnit o další média, případně tuto část výzkumu zrušit. 
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I přes výše uvedené limity výzkumné části chci ocenit autorčinu snahu vypořádat se s často obtížně 

srozumitelnými, ne vždy jasně vyřešenými nástrahami empirického výzkumu médií. 

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předloženou diplomovou práci Kateřiny Sobkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit celkovou známkou 

velmi dobře (B). 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANTKA MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 V kap. Diskuse je skutečnost, že výzkum realizovala jen jedna výzkumnice, vyhodnocena jako: „(…) z 

části výhoda, jelikož tolik nedocházelo k odchylnému způsobu kódování. (…) A dále: „nevýhodou v 

případě kódování jediným výzkumníkem bylo to, že byl výzkum poměrně časově náročný.“ (s. 71) 

Napadají Vás i případné další možné nevýhody? 

 

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: 20. června 2020                                                                Podpis: ……………………………….. 

 


