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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) 

Struktura práce není v tezích uvedena. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 5 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 5 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 5 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 5 

 

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

- Na mnoha místech autor formuluje jednoznačná konstatování a závěry o stavu a vývoji české mediální scény, 

případně o příčinách a důsledcích jednání zúčastněných aktérů. Tato tvrzení nejsou nijak doložena argumenty ani 

odkazy na zdroje, ze kterých tato tvrzení vychází – viz např. „V rámci procesu vytváření nových celebrit dochází 

ke krátkodobému zviditelnění konkrétních osob. Krátkodobost jejich mediální existence, počítaná zpravidla v 

řádu měsíců a v poslední době dokonce v řádu týdnů, je základní charakteristikou uměle vytvořených celebrit. V 

okamžiku, kdy dojde k vyčerpání novinek z jejich života, o ně média začnou ztrácet zájem a svou pozornost 

zaměří na někoho jiného.“ (s. 3); „K budování obrazu jedinečnosti do značné míry přispívají bulvární média, 

která pravidelně informují nejen o profesních a osobních úspěších celebrit, ale také o jejich majetkových 

poměrech.“ (s. 11), „Publikum bulvárních a společenských médií přitahují příběhy celebrit.“ (s. 11), „Podobně 

přitom čtenáři či diváci přistupují k negativním informacím o celebritách. Buď se s nimi a jejich trápením 

ztotožňují, protože sami prožili nebo prožívají něco podobného, nebo s celebritami soucítí. Zároveň jsou ale 

rádi, že oni sami takto vážné problémy nemají.“ (s. 13); „Termín celebritizace (celebritization) není zmiňován a 

využíván pouze v rámci reflexe celebrit. Stále častěji se o celebritizaci hovoří především v souvislosti se 

zpravodajstvím a politikou. Zvláště problematika celebritizace politiky je v českém kontextu v posledních letech 

výrazně diskutována a vzniká řada prací na toto téma“ (s. 19); „Ornella, která je předmětem zájmu této práce, 

je typickým příkladem umělé celebrity. Jde o osobu s přiděleným statusem celebrity a za jejím vznikem stojí 

primárně média, protože bez jejich existence by se nedostala do širokého povědomí. Proces tohoto vzniku lze 

označit za konstrukci celebrity.“ (s. 18) 



- Práce se zdroji je v několika případech zmatečná, odkazy neodpovídají autorům či konceptům, které jsou 

v textu popisovány. Např. na s. 7-8 autor popisuje koncepty D. Boorstina, ale odkazuje na Slovník mediální 

komunikace a publikaci G. Turnera (včetně přímo citovaných pasáží!); dále na s. 8 „Chris Rojek a John Frow“ 

s odkazem na G. Turnera. Odkaz č. 26 (s. 10) neodpovídá obsahu – Jirák s Köpplovou píší o charakteristikách 

masové komunikace a komunikace v prostředí internetu, nikoliv o vlastnostech bulvárních médií. V teoretické 

části práce je množství tvrzení doloženo odkazy k rozhovorům, které jsou součástí autorova výzkumu. 

V teoretické přípravě k  tedy autor pracuje s výsledky vlastního výzkumu, což je nelogický, nesystematický a 

v základu chybný postup. 

Autor konstatuje, že příběhy celebrit plní tři společenské funkce („Příběhy celebrit lze tedy vnímat jako jejich 

produkty, prostřednictvím kterých ve společnosti plní specifickou funkci osobní identifikace, a to v následujících 

rovinách: Obdiv a motivace, Ztotožnění a promítání, Konsolidace a ujištění.“ s. 10) Uvedená kategorizace 

„společenských funkcí příběhů celebrit“ není v textu nijak zdůvodněna a není zřejmé, na základě jakých 

parametrů a zdrojů autor k této distinkci dospěl.  

- Čtyřstránkovou kapitolu s názvem Celebrita (s. 6-9), kdy cílem mělo být vymezení pojmu na základě rešerše 

odborných zdrojů („Z pohledu jasného definování odborných pojmů je situace značně problematická, a je tedy 

nutné vycházet primárně ze zahraničních definic. Jak tedy celebritu definovat?“ s. 6), autor zakončuje banálním 

a analyticky nepoužitelným vymezením: „Pro potřeby této práce bude tedy využíváno obecné označení celebrita 

pro všechny slavné či proslavené osoby. Uměle vytvořená celebrita tedy bude rovněž označována tímto 

termínem, byť v užším vnímání by mohla být označena také jako celetoid.“ (s. 10) V rozporu s tímto vlastním 

vymezením autor dále v textu konstatuje, že: „Pro potřeby této práce je vhodné důsledně rozlišovat mezi 

celebritami tradičního charakteru (jde především o status celebrity připsaný a dosažený) a celebrity umělého 

charakteru (status přidělený)“ (…)Vznik tradičních celebrit je víceméně přirozený a vychází z individuálního 

snažení lidí něčeho dosáhnout. (…)Vedle toho celebrity umělého charakteru neoplývají žádným zásadním 

talentem, snad kromě talentu strhnout na sebe pozornost nebo dostat se do médií. (s. 16-17). Problematická je 

nejen kontradikce obou tvrzení, ale také autorovo vymezení „tradiční“ a „uměle vytvořené“ celebrity. 

 

Za velmi problematickou považuji analytickou část předložené práce, zejména obsah kapitoly 4 Metodologická 

východiska, a to z následujících důvodů.  

1. Ve schválených tezích autor avizuje použití metody obsahové analýzy, v práci ovšem hovoří o zúčastněném 

pozorování a hloubkových rozhovorech. Autor sice změnu zmiňuje, ale zdůvodnění je ryze subjektivní 

(„Nakonec toto kvalitativní zkoumání využil, ale pouze dílčím a doplňkovým způsobem. Primárně byla využita 

metoda zúčastněného pozorování, protože autor usoudil, že bude pro potřeby této práce vhodnější a přinese 

konkrétní výsledky“ s. 32) Problematická je také skutečnost, že autor pracuje s obsahy rozhovorů, které není 

schopen nijak doložit („Ve všech případech lze interview rozdělit na dvě část – formální se záznamem na 

diktafon a neformální. S ohledem na citlivost tématu probíraného v rámci této práce byly některé důležité 

informace řečeny neformálně mimo záznam. Autor s těmito informacemi pracuje, a to selektivně. Pokud 

respondent výslovně řekl, že by konkrétní informace neměla být spojována s jeho jménem, autor toto přání 

respektuje. U dalších informací, která tato omezení nemají, autor v konkrétních případech uvádí, že šlo o 

neformální část“ s. 32). 

2. Těžko akceptovatelný je způsob, jakým se autor vypořádal s problémy v podobě střetu zájmů a osobního 

vztahu ke zkoumaným subjektům. Pokud byl v takto problematickém postavení, měl si zvolit jiné téma práce. 

Navíc autor opomenul zmínit, že pracuje pro redakci Blesku a jeden z dotazovaných je jeho nadřízený. 

 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  5 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

2 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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



      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

V případě přesvědčivé obhajoby navrhuji hodnotit předloženou diplomovou práci výslednou známkou dobře. 

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

 

Datum: 14. 6. 2017                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

 


