
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: Novotná Iveta  

Název práce: Mediální reprezentace skautingu na internetových serverech iDNES.cz a Novinky.cz 

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) 

Diplomantka byla nucena využít techniky kvantitativního předvýběru textů ke kvalitativní interpretaci, což 

nebylo v tezích uvedeno, ale jde o zcela standardní postup a je dobře, že k němu diplomantka dospěla. V úvodu 

posun vysvětluje. 

 

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 C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji D 

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

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)  

Na úrovni zpracování materiálu je třeba ocenit, že autorka se snažila vybrané etxty interpretovat pozorně a 

pečlivě - nepřekročila ale hranice normativního myšlení na ose pozitivní - negativní (vůči skautingu) a 

nedokázala analytičtěji pracovat s konotovanými významy. 

 

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 C 

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)  

      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomantka předložila kvalifikační práci zpracovávající - v podstatě dost tradiční - téma mediálního obrazu, 

ovšem jako podkladový materiál si zvolila jen řídce frekventovaný příklad skautingu, a stanovila si tedy cíl 

vysledovat určující kontury mediální reprezentace této organizace ve dvou významných českých médií. Volba 

podkladového materiálu se v průběhu práce ukázala být spíš komplikací než komparativní výhodou: diplomantka 

podcenila fakt, že míra její identifikace se samotným skautingem jí bude bránit v získání odstupu a možnosti 

zaujmout pozici pokud možno neangažovaného pozorovatele. Nejvíce se to projevilo při zpracovávání teoretické 

části, v níž autorka tíhla k psaní o skautingu, nikoliv o problematice mediální reprezentace - na výsledku je to, 

obávám se, znát: přes veškerou autorčinu snahu (a ta byla skutečně nemalá) zůstává teoretická část málo 

soudržným souborem poznámek na úrovni výpisků z literatury, které je jen při dobré vůli možné vnímat jako 

výkladový celek. Nakonec se ae ale přece jen diplomantce podařilo poskytnout tématu jistý teoretický rámec, 

sestavit si postup pro zpracování podkladového materiálu a ten zpracovat. 

To se obráží ve struktuře práce, která se skládá ze tří částí: teoretických východisek (kde se vhodně, byť 

nesoustavně a bez zřetele k vlastní analýze probírá problém sociální a mediální konstrukce reality a mediální 

reprezentace, spolu se stereotypy, ale neorganicky zde zůstal i výklad o historii a současnosti skautingu), dále 

výkladu o metodě zpracování a konečně z vlastní analýzy. Ta je vcelku vhodně a přehledně organizována podle 

stanovených výzkumných otázek. 

Právě třetí část, tedy samotná analýza - jakkoliv je jen málo připravená teoretickou a metodologickou částí - 

přestavuje hlavní přínos práce. Diplomantka se zde snaží poodhalit hodnotovu škálu, která bývá se skautingem 

asociovaná. Je ale třeba přiznat, že i zde se tak děje na pozadí jejích zřejmých sympatií k samotné organizaci - 

například fakt, že interpetované články jsou zřetelně oslavné, ji nijak neruší: "Některé články zmiňují i dobrou 

skautskou přípravu před samotnou akcí /.../ Už tohle je velice silný obraz českého skautingu – skauti jako dobře 

organizovaná skupina, která se dokáže postarat o dobrý program, zábavu i o technické zázemí ", s. 26, "Články 

ovšem uvádějí i další pozitiva, která souvisí hlavně s tím, že skauti záměrně na svých akcích cílí na rodiče i malé 

děti", s. 26. Jako samozřejmost přijímá i - v barthesovském smyslu mytologické - spojení skautingu s přírodou 

("Články však neopomíjí ani počasí na skautských akcích, kdy je tato idylka ještě navíc umocňována příjemně 

svítícím sluncem", s. 27). Je ale třeba přiznat, že práce nabízí celou řadu podnětných a cenných postřehů: např. 

regionalitu jako dimenzi obrazu skautingu (3.2.1.1.1)   

Celkově se domnívám, že práce je původní a splňuje základní nároky kladené na magisterské kvalifikační práce, 

proto ji doporučuji 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. 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.    

 


