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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) 

Původním cílem bylo zkoumat mediální obraz schizofrenie. Po seznámení s odbornou literaturou, která dokládá, 

že mediální obraz je založen na stigmatizaci, se autorka rozhodla zaměřit na podrobnosti tohoto zobrazování. 

Změny jsou v DP vysvětlené a jsou ku prospěchu studia problematiky.  

 

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 C 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Diplomová práce Kateřiny Sobkové se zabývá konkrétními projevy stigmatizace schizofrenie, jakožto nejčastěji 

medializovné psychické nemoci, v mediálních obsazích a diskusích na sociác vlních sítích. 

Konzultování výsledné pdoby práce bylo bohužel poznamenáno omezením akademického provozu. Praktickou 

část jsem viděla až těsně před závěrem a je třeba uvést, že autorka ve srovnání s touto verzí finální práci výrazně 

zlepšila a důsledně zapracovala poznámky, byť to bylo bez osobní konzultace. 

Teoretický úvod vhodně a přijatelně nastoluje a vysvětluje přístupy ke konstruování sociální reality v médiích a 

pojmy stereotypizace a reprezentace. Trpí ale tím, že v samém začátku zpracovává oborové samozřejmosti, např.  

"proč je důležité mediální obsahy studovat a jaké jsou možné přístupy ke studiu těchto obsahů". Tato část byla 

sice zkrácena, ale i tak mohla být uvedena legitimizace tohoto pro diplomovu práci nadbytečného úvodu, tj. 

plánování diplomové práce jako eventuálně základu praktické příručky. Další potíží teoretického úvodu je 

neaktuálnost literatury v části o online žurnalistice a zpravodajských serverech - využitá je zejména česká práce 

z roku 2001. Vypadávaj tak pojmy, které měly být páteřní, jako je multiplatformita, konvergence, krosmedialita, 

etc. Také výklad diskusí na online serverech podle (mé) staré práce z roku 2004 není odpovídající - po 

zkušenostech s hate speech a trollingem je již zřejmé, že se nejedná o "kavárnu k popovídání nad ranními 

novinami". :)  



Praktická část je tvořena kvantitativní/četnostní analýzou zpravodajských obsahů doplněnou o kvalitativní 

pasáže a kvalitativní kategorizaci komentářů z diskusí. Kvantitativní analýza je velmi dobře inspirována již 

existujícím výzkumem o stigmatizaci schizofrenii a prakticky ji doplňuje. Za největší problém považuji to, že 

proměnné nejsou podrobně operacionalizované a při jejich kódování byla využita intuice. Při použití více 

kódovačů a testu reliability by se jistě ukázala malá shoda. (Třeba u proměnné neutralita, která je v jednom 

případě označena jako "celkové dojmy článků"). Někdy je přítomen pokus o operacionalizaci, ale nevhodný - 

např. když se neutralita článku určuje tím, jaký má článek potenciál vůči čtenáři (což z obsahu přorozeně 

nemůžeme vědět). Také je nezvyklé, že se v průběhu výzkumu mění kódovací jednotka z článku na výpověď o 

osobě se schizofrenií, což není explicite zdůrazněno. Plyne to ale z nově dodaného a velmi přehledného 

schématu vzorku na str. 51.  

Přes zmíněné dílčí nedostatky je práce přínosná a dobře zasazená do celkového kontextu znalosti 

destigmatizačních programů v rámci reformy české psychiatrie.  

 

 

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.)  

A 

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 A 

 

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

V diplomové práci je použito poměrně málo aktuální zahraniční literatury z oblasti mediálních studií. zastoupeny 

jsou většinou texty učebnicové nebo neaktuální a domácí. Práce má dobrou stylistickou úroveň a pravopisně je 

dobře zvládnutá. Ocenění zaslouží prezentace dat, která je přehledná, srozumitelná, vhodně úspořádaná, včetně 

ukázek citací z online diskuzí.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Doporučuji, aby diplomová práce Kateřiny Sobkové byla obhájena a klasifikována stupněm B-C. 

 

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

5.1 Uveďte alespoň jednu aktuální knihu z prestižního nakladatelství k přehledu problematiky online 

zpravodajské žurnalistiky. 

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: 21.6. 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.    

 


