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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) 

Rozhodnutí zaměřit se na on-line média (namísto tištěných) autor zdůvodňuje tím, že: „(…) online média 

nabývají na stále větším významu, ale také proto, že obsahy tištěných a online verzí médií se mezi sebou často 

shodují.“ (s. 5) První argument by byl platný, pokud by předmětem výzkumu byly aktuální obsahy online médií, 

nikoli data z let 2010 až 2012. Druhý argument nezdůvodňuje provedenou změnu. 

 

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 B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

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  B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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 

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)  

 

Předložená diplomová práce je standardně členěna do dvou hlavních částí - teoretické a výzkumné, která je 

uvozena metodologickou kapitolou. 

Teoretická část práce je zpracována pečlivě a s využitím množství odborné literatury. Kapitoly věnované 

významným událostem a historii i současnosti KLDR (s. 6-26) jsou dobře zpracované a jistě zajímavé, nicméně 

s tématem práce souvisí spíše nepřímo, nejsou nijak využity v nastavení vlastního výzkumu, ani při interpretaci 

výsledků. Za relevantní a informačně nasycenou považuji kapitolu 3 (s. 26-35), kde autor shrnuje dosavadní 

odborné publikace k tématu. 

 

Metodologická část obsahuje všechny potřebné náležitosti, autor srozumitelně představuje výzkumné cíle, 

výzkumné otázky, metodu a výběr analyzovaných dat.  

K metodologii směřuji jeden komentář, a to k vymezení analyzovaných dat. Autor uvádí, že zkoumá online 

média (s. 5, s. 35, s. 52). Ovšem současně konstatuje, že „Vzorek byl sestaven z obsahů webových stránek 

zavedených tištěných médií. Konkrétně se jednalo o online mainstreamové zpravodajské weby: lidovky.cz, 

novinky.cz, iHNed.cz, web názorového týdeníku respekt.cz (respekt.cz, 2021, online) a společenského týdeníku 

reflex.cz (unievydavatelu.cz, 2021, online). Pro výběr těchto konkrétních médií jsem se rozhodl v první řadě 

proto, že se jedná o kombinaci online verzí deníků a týdeníků, které mají na tuzemské mediální scéně své pevné 

místo“ (s. 36). Analyzovaná data tedy charakterizuje jako „kombinaci online verzí deníků a týdeníků“ (s. 36) a za 

zdroj dat označuje „webové stránky zavedených tištěných médií“ (s. 4, s. 36). Není tak jasné, zda se výsledky 

provedeného výzkumu vztahují k online zpravodajským médiím nebo k charakteristikám zpravodajství 

periodického tisku. 

 

Vlastní výzkum lze, dle mého názoru, charakterizovat jako tematickou obsahovou analýzu, kdy autor vytváří 

tematické kategorie, které popisuje a interpretuje. Hlavní výsledky výzkumu představují výčet tematických 

okruhů a do jisté míry potvrzují předem tušené: „Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že česká online 

média ve zkoumaném období referovala o Severní Koreji především v souvislosti se špatnou ekonomickou situací 

v zemi, respektive v souvislosti s ekonomickou depresí.“ (s. 54) 

Ovšem je třeba zdůraznit, že celkově je výzkumná část dobře zvládnutá, autor se pohybuje v rámci stanovených 

cílů a limitů zvoleného postupu.  

 

Celkově výbornou formální úroveň práce narušují ojedinělé nedostatky v práci s literaturou (na s. 20 „Peterson, 

Margulies, s. 267–270“, v odkaze schází rok vydání; publikace Řiháčka a Hytycha (s. 58) by měla být zapsána 

jako kapitola v knize, tedy správně: ŘIHÁČEK, Tomáš a Roman HYTYCH. Metoda zakotvené teorie. In Tomáš 

Řiháček, Ivo Čermák, Roman Hytych. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: MUNI Press, 2013. s. 44-

74. ISBN 978-80-210-6382-2.) Rozdělení seznamu literatury do několika skupin je poněkud nepřehledné, navíc 

jsou některé tituly chybně zařazeny. V seznamu nazvaném „Zdroje výzkumné části“ (s. 62) bych očekával soupis 

všech analyzovaných textů. Zde je ovšem uvedena jen část z nich (27 z celkových 48). 

 

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

původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Předloženou diplomovou práci Davida Peky doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit výslednou známou velmi 

dobře (B). 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT 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 Výsledek kontroly je irelevantní, protože jako shodné vykazuje převzaté pasáže (citace), které ale jsou 

řádně označené (uvozovkami) a opatřené odkazy na zdroje. 

 

 



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: 15. 6. 2021                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 


