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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) 

Autorka musela zásadněji zasáhnout do schválených tezí, a to zejména proto, že (jak sama vysvětluje v úvodu) 

původní záměr "byl narušen nemožností přístupu k archivu vysílání televize Prima, ač byl autorce práce v 

úvodních fázích přípravy tématu práce přislíben", s. 2.   

 

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 D 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli F 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu D 

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 C 



 

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

V práci zůstaly formulační nedostatky - od těžko srozumitelných vět přes chybějící slova ("V závěru práce jsou 

prezentována podstatná zjištění, podle kterých jsou následně rozebrány možné formy hybridizace konceptu, 

konfrontovány teoretickými rámci", s. 2, "Pojem globalizace je mnohdy používán jako jmenovatel procesů 

vývoje a změn moderní společnosti", s. 3) po chyby v interpunkci ("Tento výrok je zdá se stále aktuální ", "Jeden 

z předních teoretiků zabývající se globalizací, Roland Robertson", obojí s. 3, "skrze který, lze zažít propojení v 

každodenním životě", s. 10, "Jan Nederveen Pieterse, jeden z předních teoretiků hybridizace považuje", s. 15 , 

"velikost mediální organizace ve které působí", s. 24, "Silný hlas Markéty Fialové, byl při startu stanice 

vysílán...", s. 40, "Zrušení investigativního týmu, mohl být z pozice Primy krok, ", s. 43, ad.), ve velkých 

písmenech ("Hyperglobalistickou, Skeptickou a Tranfomacionalistickou", s. 9, "chápe jako kulturní logiku 

globalizace: „rámec mapuje aktivní vazby ...", s. 16) či četná vyšinutí z vazby ("vlády slabé vůči národní 

problémům", "Tranformacionalisté se hlásí k myšlence nutné změny rolí a funkcí národních států a vymezuje 

se", s.9 , "Hybridita, jako rozšiřující diskurzivní rámec komunikačních studií je třeba chápat jako", s. 16, 

"Označení CNN efekt nastalo pro nově vzniklý...", s. 26). V práci zůstalo i nestadardní zarovnání slov v řádcích 

(s. 4, 14, 19. 35 ad.). Nevhodné je užívání hybridních složenin typu "30minutový", s. 24, "360stupňové", s. 33).   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomantka předložila práci, která si klade za cíl vyložit koncept hybridizace a předvést její projevy na příkladu 

zpravodajství Prima/CNN Prima News. Výsledná práce tvoří v zásadě soudržný celek, v němž autorka nejprve 

vykládá základní pojmy (především globalizaci a hybridizaci) a pak se soustřeďuje na vlastní téma. U 

globalizace je docela vhodné, že rozlišuje ekonomickou, politikou a kulturní, u kulturní však nevysvětluje, co 

rozumí kulturou (a bez dalšího vysvětlení konstatuje, že jde o "jde o přirozené prostupování kulturní a mediální 

globalizace", s. 10, aniž koncepci mediální globalizace vysvětlí). Od páté kapitoly se pozornost diplomantky 

stáčí k etablování CNN v českém prostředí, konkrétně k projektu CNN Prima News. Tato část práce je ryze 

deskriptivní a shrnuje zjištění prezentovaná autopropagačními materiály Primy, případně dalšími publicistickými 

zdroji. Pouze popisné a bez jakékoliv opory v nějaké jsně vyložené metodice (nepočítáme-li metodu "prostého 

pozorování" deklarovanou na s. 49) je i další část zacílená na srovnání CNN, CNN INternational a CNN Prima 

News. Na tuto pasáž navazuje kap. 7 Diskuse, v niž ale není diskuse nabídnuta, což není překvapitvé, jelikož 

autorka neprovedla žádnou metodologicky podloženou analýzu. 

Práce se opírá o základní tituly k tématu, rešeršovanou odbornou literaturu však diplomantka využívá bez 

kritického nadhledu a bez pokusu o zařazení či zhodnocení (popř. konstatuje "Ústřední teoretik globalizačních 

studií Arjan Appadurai", s. 11, popř. "Colin Sparks ve své průřezové práci", s. 55, aniž hodnocení zdůvodní). Do 

znané míry zůstává také závislá na publicistických zdrojích (Kristen 2020, Potůček 2011 ad.) a 

sebepropagačních materiálech Primy. 

Po stylistické stránce je zřejmé, že autorce není odborný styl vlastní, zápasí zejména s větnou stavbou (viz výše 

připomínka vyšinutí z vazby). V práci navíc zůstala celá řada ortografických ndostatků (viz výše), což v úhrnu 

značně snižuje celkovou úroveň textu. V práci se zcela nesmyslné obraty, které dokládají, že diplomantka si 

dostatečně neosvojila zásady tvorby odborného textu ("Masová média jsou šiřiteli kultury, informací a 

mediálních sdělení", s. 17 - informace nejsou kutlurní projev? Informace nejsou mediální sdělení?), případně 

přiouští paušalizující tvrzení zbavená kontextu ("Žurnalistický zpravodajský žánr staví na názorové neutralitě, na 

faktech a událostech", s. 18). Dojem publicistického, nikoliv odborného přístupu posilují i paušalizující 

formulace typu "Zpráva o třetí, čistě zpravodajské televizní stanici v České republice získala značnou pozornost 

napříč médii", s. 33 (chyba v interpunkci je autorčina).  

Text je sice vybaven poznámkovým aparátem, řada odkazů v něm ale chybí, a to i tam, kde se diplomantka 

v textu na existenci zdrojů odvolává (a to výrazy jako "je mnohdy používán", "jsou spojovány nejčastěji", "se v 

případě akademiků různí", "mnohdy označované i jako..." ), což vcelku posiluje dojem spíše publicistického než 

odborného stylu. Vhodné také není odkazování přes jiný text (Beck přes Štětku, Castells přes Cochrane a Pane, 

Schiller přes Thompsona)  a neuvádění stránek ("Giddens 2013", s, 7, "Sparks 2007", s. 8, ad.). Nezvyklé a 

nevhodné je také to, že seznam použité literatury není uspořádán důsledně abecedně (Livingston a další od L a M 

za Nederveenem, Motal před Martinem, s. 68-69, Pavlína Wolfová je zařazena podle křestního jména před 

Potůčka, s. 69). 

Přes uvedené nedostatky (mezi nimiž považuji za nejvážnější absenci metody a formální nedbalost odevzdaného 

textu) soudím, že práci je možné připustit 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: 28. 5. 2021                                                                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.    

 


