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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) 

      

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D –é – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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.)  

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

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



Komentáře k předložené diplomové práci směřuji k formálním náležitostem a zejména k výzkumné části.  

 

- Velmi dobrou formální úroveň práce narušuje několik chyb (např. malá písmena na začátcích vět – překvapivě 

téměř výhradně ve větách začínajících na písmeno v), nejednotné formátování bibliografických záznamů 

v seznamu literatury. Poněkud matoucí je řazení kapitol v metodologické části práce. Popis indikátorů (v tomto 

případě tedy sledovaných proměnných a jejich hodnot v kap. 7.4) předchází operacionalizaci hypotéz (kap. 10). 

Logické je opačné pořadí, protože indikátory vychází z hypotéz, nikoli naopak. Nejasné je zařazení kap. 4 (s. 

15), kde jsou uvedeny pouze dvě výzkumné otázky, bez komentáře či zapojení do kontextu práce. 

 

K výzkumné části: 

- Při výběru článků byl kladen důraz na to, aby byly zpravodajské (s. 18), současně jako analytická jednotka je 

zvolena hodnotící zmínka (s. 18). Za distinktivní rys zpravodajství je označována faktičnost a neutrální 

prezentace (viz např. v práci zmiňovaný model J. Westerstähla), což jsou charakteristiky, které by v podstatě 

měly vést k absenci hodnocení (hodnotících zmínek). 

- Současně z textu není zcela zřejmá definice analytické jednotky („hodnotící zmínky“). Přítomné je negativní 

vymezení („Kódovací jednotkou této analýzy není celý článek“ s. 18) a obecná charakteristika toho, co může být 

hodnocení („Hodnocení může spočívat ve výběru hodnotících slov, ve vynechání podstatných faktů, nebo 

například v tom, že neutrální zmínka spadá pod část článku „Vítězové/Poražení“ nebo „Zazářili/propadli“ s. 

18-19). Srozumitelně a jednoznačně definovaná analytická jednotka je přitom nutnou (nikoli jedinou) 

podmínkou pro získání relevantních dat a v důsledku tedy také platných výsledků analýzy. 

 

- Na s. 18 je uvedeno, že byly analyzovány články z českých tištěných deníků a zpravodajských časopisů 

(týdeníků a měsíčníků). Ovšem na následující straně jsou do výčtu analyzovaných tištěných (!) titulů zařazeny i 

portály blesk.cz, denik.cz, seznamzpravy.cz a novinky.cz (s. 19). Absenci bilančních článků v některých médiích 

autorka řeší účelově tak, že je nahrazuje bilančními články z „online verzí“ tištěných titulů (novinky.cz, blesk.cz, 

denik.cz). Implicitně přítomný předpoklad, že uvedené webové portály jsou „překlopenou“ verzí tištěných titulů, 

by bylo vhodné zdůvodnit. Vyřazení titulů vydavatelství Empresa Media je zdůvodněno malým nebo mizivým 

podílem na trhu, absencí vlastníka-oligarchy, nepřítomností bilančních článků (s. 20) a možnou předpojatostí 

autorky (s. 32). Přesto je vydavatelství Empresa Media věnována případové studie (kap. 8, s. 30-32). 

 

- K výzkumným hypotézám autorka uvádí: „V následující části budou představeny medailonky vydavatelství, na 

jejichž základě budou odvozeny výzkumné hypotézy. Hypotézy jsou záměrně radikální. Vycházejí z předpokladu, 

že zprávy všech analyzovaných médií jsou přesně přizpůsobeny politickým preferencím svých vlastníků.“ (s. 33) 

Domnívám se, že výzkumné hypotézy by měly být především racionální (nikoli radikální) a měly by vycházet 

z odborných (vědeckých) poznatků, nikoli z rešerše novinových článků („Indicie pro možný vliv vlastníka na 

dané vydavatelství budou získány především z rešerše novinových článků konkurenčních médií, které daný 

vlastník nevlastní“ s. 33).  

- Některé sledované proměnné jsou definovány subjektivně, bez kritické reflexe či opory v odborné literatuře. 

Například proměnná Politické stanovisko „líčí osobnost, událost, trend nebo fenomén v pozitivním nebo 

negativním světle. Je jedno, jakým způsobem toho dosahuje – jestli uvedením faktů nebo přímým hodnocením. 

Když jsou v hodnotící zmínce dvě stanoviska, pak upřednostním to textově podrobnější nebo častější. Popřípadě 

druhé stanovisko zanesu do archu jako další kódovací jednotku.“ (s. 22) Není zřejmé, na jakém základě autorka 

konstruuje kategorie pozitivní/negativní politické stanovisko. Uvedené hodnoty této proměnné působí neúplně a 

příliš schematicky. Např. kategorie „pro demokracii vs. pro zachování statu quo“ a „pro eko – klima je 

v ohrožení“ vs. „anti eko – klima není v ohrožení“ netvoří významově opozitní dvojice.   

- Hodnoty proměnné „politická orientace“ (pravice, levice, konzervativní, liberální) se vzájemně nevylučují. 

- U proměnné „rámec“ autorka konstatuje, že uvedený výčet hodnot, tedy rámců „dedukovala při rešerši 

zkoumaných bilančních článků“ (s. 25).Není zřejmé, z jakého základu dedukce rámců vycházela. Koncept rámců 

je přitom jedním z nejčastěji používaných a detailně popsaných analytických nástrojů oboru mediálních studií.  

- V závěru autorka navrhuje možnost pravidelného monitoringu a kontroly s tím, že „S výslednými daty by pak 

mohla nakládat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Vydavatelstvím, která by kontinuálně porušovala 

zásady nestrannosti a vyváženosti by RRTV mohla rychleji a efektivněji ukládat sankce“. Oblast tištěných médií 

je mimo působnost RRTV (jak je z názvu patrné).   

 

I přes výše uvedené komentáře považuji práci za velmi dobře zvládnutou a obsahově zajímavou. Nadprůměrná, 

celkově zdařilá, detailně a pečlivě zpracovaná je metodika analýzy (kap. 7.5, kap. 7.6). Výborně zvládnutá je 

také statistická analýza dat a oceňuji také kritickou reflexi při popisu limitů provedené analýzy. K celkově 

přesvědčivému zpracování přispívá přiložený datový soubor a zápis kódu provedené statistické analýzy.  

 



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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předloženou diplomovou práci Kateřiny Bláhové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit výslednou známkou 

velmi dobře (B). 

 

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

5.1 Při popisu limitů zvoleného postupu uvádíte, že: „(…) existuje kompromis, jak s konstrukty 

v kvantitativní obsahové analýze pracovat. Cestou je zkoumání přítomnosti nebo nepřítomnosti záměru ve 

zprávě, aniž by byla posuzována povaha, rozsah nebo způsob jeho přijetí. Tento obecný přístup 

by měl zvyšovat reliabilitu (…)“ Můžete, prosím, detailněji popsat, jak jste konkrétně postupovala při 

„zkoumání záměru ve zprávě“? 

5.2 V závěrečné kapitole konstatujete, že: „Provoz tištěných médií, jež hrají zásadní roli pro utváření 

občanské společnosti a kontrolu politiků, není rentabilní a z ekonomického hlediska nedává smysl“ (s. 

77). Která tištěná média máte na mysli? 

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: 16.6. 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.    

 


