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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: Vokřál Jiří

Název práce:      Zpravodajský web Seznam Zprávy na začátku pandemie koronaviru
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno:      Klimeš David
Pracoviště:      KŽ

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)
      Předkládaná práce „Zpravodajský web Seznam Zprávy na začátku pandemie koronaviru“ zkoumá 
mediální pokrytí první vlny koronaviru na příkladě vybraného online média. Cíl práce i struktura odpovídá 
tezím, zkoumaný vzorek byl po dohodě s vedoucí práce pozměněn, změna je zdůvodněná a vhodná. 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)

Hodnocení písmenem
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu  B
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat  B
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu  A
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů  A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
     Autor v teoretické části popisuje okolnosti pandemie, dále se věnuje dopadu na média. Překvapivě v 
kapitole „Vliv pandemie na média“ popisuje jen vzestupy a propady konzumace médií. Zcela opomíná 
ekonomické dopady, kdy celé segmenty (například cestovní kanceláře, gastronomie) rušily inzerci a i média s 
výrazným zájmem o obsah se dostala do svízelné situace a redukovala redakce. 
Autor v závěru tvrdí, že by média v krizových chvílích měla „předávat správné informace o opatřeních a o 
zásadách správného chování ve vztahu k šíření viru v populaci a podobně“. Nijak ale neřeší, jak „správné“ 
informace poznat a zpracovat. Jen letmo zmiňuje nástup dezinformací, aniž popisuje, v jakém byly vztahu k 
mainstreamovým médiím.
Kvantitativní obsahová analýza je dobře provedena. Vyhodnocení hypotéz není příliš překvapivé, protože ani 
hypotézy nejsou příliš překvapivé. Nepříliš logicky je začleněn i výzkum válečnických obratů, kdy po 
kvantitativní analýze přechází práce k nástinu narativní analýzy.    

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)



Hodnocení písmenem
3.1 Struktura práce  B
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů  A
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

 A

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)

 A

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce  B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
     Struktura práce je logická, ale neklade si příliš velké ambice. Některé grafy by měly být lépe popsány, 
někde chybí popis os a je až v navazujícím textu. Místo hypotéz bez dostatečného teoretického úvodu mohl 
autor možná zvolit obecnější výzkumné otázky. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
     Práce přináší cenné poznatky ke zkoumání chování médií v krizových situacích. Autor v práci zachycuje 
de facto první vlnu epidemie, ale i to je dostatečně široký vzorek pro analýzu. Obsahová analýza je dobře 
provedena a odpovídá na hypotézy, které ale nejsou příliš ambiciózní. 
Spíše než doplnění práce o výzkum válečnických narativů, které jsou ovšem uvedeny jen ve velké zkratce a bez 
vyhodnocení kontextu, by možná bylo zajímavější se zabývat kvantitativní komparací s dalšími online weby a 
zjistit, zda i u nich bylo tak výrazné editoriální zaměření na téma covidu, které popisuje šéfredaktor Seznamu 
Zprávy slovy: „Najednou to bylo všechno 'nepodstatné' a 'nezajímavé'. Bylo jasné, že čtenáři se zajímají hlavně 
o koronavirus a všechno, co s ním souvisí.“
Taková komparace může být dobrým námětem pro navazující akademickou práci autora.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1      
5.2      

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: 
20.5.2021

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. 
Posudek nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné 
katedry, která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. 
V SISu musí být posudek bez podpisu!
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