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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 – 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 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 A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V úvodních kapitolách diplomantka předkládá výklad týkající se fotografie v prostředí zpravodajství. Na základě 
odborné literatury a aktuálních článků přibližuje některé relevantní aspekty týkající se fotografie jako média, ale 
také jejich proměn v digitální době, dále se zabývá sociálními sítěmi zaměřenými na obrazové (ať už statické, 
tak video) příspěvky. Pro výzkumnou část diplomové práce Radky Tiché je důležitá část, která se zaměřuje na 
teorie zpravodajských hodnot, jejich revize a především specifika při použití na zkoumání vizuálních materiálů, 
které jsou v tomto kontextu specifické, a jak je nakonec vidět i v praktické části, právě v tom tkví jejich odlišnost 
oproti textovým materiálům. 
Jednotlivé metody výzkumné části jsou vhodné. Samotné výzkumné otázky a na ně navázané hypotézy jsou 
relevantní a jsou podložené teoretickými východisky. Celá metodologická část je zpracována velmi precizně, 
stejně tak zpracování výsledků autorčina zkoumání, při kterém použila metodu obsahové analýzy a doplnila je 
hloubkovými rozhovory. V analýze nabízí aktuální pohled na rozdíly jednak mezi veřejnoprávními a 
komerčními médii a jednak mezi českými a britskými tituly.   
 
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  A 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 
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) 

D 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Výsledná podoba diplomové práce by si zasloužila důkladnější editaci a korekturu. Objevují se jazykové chyby 
(především chyby syntaktické, případně překlepy), jazykově autorka občas sklouzává do publicistického stylu. 
Ve finální práci jsou přítomny grafické a typografické chyby, které šlo snadno odstranit (jednoznakové 
předložky a spojky na koncích řádků, špatně umístěné popisky grafů, zarovnání do bloku i u posledních krátkých 
řádků odstavců - např. s. 84). Výsledky zkoumání jsou vizualizovány prostřednictvím grafů, součástí příloh jsou 
i kompletní přepisy rozhovorů, ukázky analyzovaných příspěvků a kódovací kniha. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Radky Tiché je přínosným příspěvkem o využití nejpopulárnější (audio)vizuální sociální sítě 
Instagram ve zpravodajském diskurzu. Limity práce nejsou až tolik dány množstvím zkoumaného materiálu jako 
spíš dynamicky se proměňujím prostředím sociálních sítí, příchodem nových možností, funkcí a celkových změn 
strategií ze strany médií, které je možné sledovat v intervalech, které stěží pokrývají standardní délku 
vysokoškolského studia. Největší výtky směřují ke konečné podobě diplomové práce, která by si zasloužila 
důslednější editaci a korekturu. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou B. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jaké další aspekty by se daly u instagramových účtů médií zkoumat? 
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: ……………………………….. 
 
 


