
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: Nováková, Iveta  

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

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Cebe, Jan 

Pracoviště: 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) 

      

 

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 e 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli e 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru e 

 

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  e 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru d 

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 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

c 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

d 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava   



 

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.)  

Práce se snaží zjistit obraz  českého skautingu prostřednictvím kvalitativní analýzy dvou největších českých 

zpravodajských serverů. Z hlediska metody lze říci, že autorkou vytyčené cíle by daleko lépe splňovala analýza 

kvantitativní. Rozhodně se nedomnívám, že právě kvalitativní obsahová analýza "je schopna nejlépe vyložit 

mediální svět", jak to autorka tvrdí.  Autorka má vůbec silný sklon považovat jisté věci za nesporné, jisté, jasné, 

zcela pochopitelné. V teoretické části jakoby snesla na hromadu všechny možné koncepty vztahující se 

k reprezenaci a konstrukci reality, nedokáže je však dostatečně jasně vysvtělit, ani vztáhnout k předmětu své 

práce. Vytváří tak spíše zmatek, než jasný teoretický základ pro část analytickou. 

 

Proč je pro pochopení mediálních sdělení podstatné, "zda o nich můžeme říct, že stále plní funkci takzvaného 

hlídacího psa demokracie"? 

"Média tedy nejsou už jen socializačním faktorem. Jsou všudypřítomná a všeprostupující." - Kdy podle vás 

přestala být média pouze socializačním faktorem? Cpo s tím má co dělat jejich "všudypřítomnost"? 

"Každé mediální sdělení je ať už záměrně nebo i nezáměrně nositelem nějaké ideologie, které pochopitelně 

souzní s takzvaným mainstreamem ve společnosti." - co je na tom pochopitelné? Mnoho mediálních sdělení si 

naopak zakládá na tom, že s tzv. mainstreamem (ať už si pod ním představujeme cokoliv) nesouzní!!!  

"Dnes už je ale jisté, že každé mediální sdělení na nás nejen působí, ale dokonce jakýmsi způsobem tvaruje naše 

mediální prostředí." - od kdy je to jisté? Kdo to tvrdí? 

"V několika odborných titulech je popsána i skutečnost, proč je podle něj nezbytné reprezentaci reality v médiích 

zkoumat." - podle koho? V jakých titulech? 

"Nutno také podotknout, že se kontinuálně zvyšuje množství všech sociálně konstruovaných faktů. - proč si to 

myslíte? "Všechna nám velice blízká témata, se kterými se setkáváme dnes a denně jsou vlastně sociálně 

vykonstruované." -  a ono by to mohlo být někdy jinak? 

Andrej Babiš byl  politikem už v době koupě vydavatelství Mafra. 

IDnes pracuje s příspěvky čtenářů podobně jako Novinky, rozhodně tedy nejde o nic výjimečného. 

 

Jedním z klíčových konceptů, které si autorka v teoretické práci objasnit je  mediální reperezentace a konstrukce 

reality. Sama však osciluje mezi objetkivní a sociální realitou, pojem realita pak někdy střídá se "skutečností", 

což ve výsledku působí ještě zmatečněji. Klíčové hodnoty spojené se skautingem jsou vymezeny velmi nejasně, 

dalo by se říci, že se (z hlediska sociologie) nejedná o společnské (ani osobní hodnoty) v pravém slova smyslu - 

skaut jako celoživotní poslání; překonávání sama sebe, služba druhým. Vhodnější by bylo hovořit o atributech, 

modelech chování apod. 

 

Analýza samotná je velmi jednoduchou a selektivní interpretací několika příspěvků s tématikou skautingu. 

Autorka se zde nedokáže oprostit od faktu, že je na tématu osobně zainteresována, což výsledky ještě více 

problematizuje.  I z tohoto důvodu by byla vhhodnější analýza kvantitativní.  

 

Po formální stránce text trpí množstvím překlepů, časté jsou chyby v psaní malých/velkých písmen (např. na 

začátku vět),  v interpunkci, v přivlatňovacích zájmenech.  

 

 

 

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

5.1 Čím si vysvětlujete tak výrazné zastoupení Habartova? 

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:                                                                      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.    

 


