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KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 
Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce má jasně stanovený záměr a cíl, výzkumné otázky jsou formulovány srozumitelně, jsou 
ověřitelné a jejich skladba utváří konzistentní konceptuální rámec. Závěry odpovídají 
stanoveným cílům a adekvátním způsobem se vyjadřují k nastoleným výzkumným otázkám. 

 
Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Postup řešení i použité metody jsou předem jasně stanoveny a jejich použití náležitě 
zdůvodněno a obhájeno. 

 
Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 
vytváří text konzistentní celek? 

Práce vytváří konzistentní celek. Teoretická část jasně směřuje k vlastnímu empirickému 
výzkumu, ten naopak využívá a ve výsledcích vyhodnocuje předpoklady stanovené v části 
teoretické. 

 
Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 
přehlednou strukturu? 

Práce je přehledně strukturována, text je vystavěn jasně a logicky. 
 

 
OBSAH PRÁCE 

 
Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 
vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část práce je zpracována kvalitním způsobem.  Autorka vykládá všechny klíčové 
koncepty a to v rozsahu a hloubce adekvátní zaměření vlastní práce; nelze říci, že by zde nějaká 
důležitá oblast chyběla, nebo byla naopak nadbytečná. Oceňuji zahrnutí konceptu 
kontingentních podmínek, které významně pomáhají pochopení komplexity tématu mediálního 
působení a konkrétně pak i při interpretaci a diskusi závěrů vlastního výzkumu.  
Trochu hlubšího rozpracování by si možná zasloužila konceptualizace obav a jejich 
zakomponování do teorie agenda setting, a to jak z hlediska teoretického, tak z hlediska 
dosavadních empirických řešení (je uveden příklad výzkumu z Německa, ale mohlo by být i více) 
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Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 
k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Kritické pro empirické řešení nastolených výzkumných otázek je dostupnost vhodných dat. 
Předpokládám, že v této oblasti autorka získala z práce na diplomovém úkolu ty nejcennější 
praktické zkušenosti. Jakkoli mohou nejrůznější teoretické koncepce a z nich vycházející 
interpretace reality vypadat jasně, srozumitelně, přijatelně, správně…, ověřit, zda tomu tak 
skutečně je, je často velmi, velmi obtížné. Oblast teorie agenda setting je v tomto ohledu jednou z 
příkladných. Což ovšem není autorčina vina. Naopak je třeba ocenit, kolik úsilí, nápadů a snahy 
autorka prokázala při řešení dalších a dalších vynořujících se teoretických i praktických otázek a 
problémů, ať už s pouhou dostupností alespoň nějakých vhodných dat (časové řady, indikátory 
reality,…), jejich transformací do analyticky použitelné podoby (agregovaná data, kódování 
událostí), omezené možnosti použít jinak optimální analytické postupy (korelační analýza) a 
nakonec tedy spíše slabé evidenci a spolehlivostí výsledků, které se takto daří získat. Autorka se 
po mém soudu se všemi problémy vypořádala dobře a v rámci dostupných možností odvedla 
kvalitní výzkumnou práci. 

 
Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 
analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 
výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Při interpretaci autorka adekvátně reflektuje a diskutuje omezení, z nichž některá jsem také 
naznačil výše. Závěry prezentuje vhodným způsobem, a byť zřejmě nejsou natolik silné a 
jednoznačné, jak si na začátku sama představovala, věřím, že celý výzkumný proces jí přinesl 
přesně to, co z mého pohledu měl, tedy získání velkého množství výzkumných zkušeností a 
dovedností. Výzkumné otázky byly adekvátně zodpovězeny a cíle práce naplněny. 

 
FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 
Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-
162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 
od převzatých, seznam literatury atd.) 

Kritéria odborného textu jsou naplněna. 
 

 
Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 
zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Soubor literárních zdrojů není nějak rozsáhlý, nicméně použité zdroje jsou pro potřeby 
kvalitního zpracování daného výzkumného tématu a vhodné a dostačující.  

 
Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 
označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazykově i stylisticky je  práce bez problémů, grafická úroveň taktéž (trochu slabší je kap. 3). 
 

 
Celkové hodnocení práce 

Autorka při řešení výzkumného projektu i psaní textu prokázala samostatný přístup, invenci a 
schopnost reagovat na průběžně se vynořující komplikace. Přes celou řadu problémů od 
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komplexity samotné teorie agenda setting až po limity analytické práce s dostupnými daty 
výsledná práce velmi dobře „drží pohromadě“; a co obzvláště oceňuji, autorka v ní ani nevytváří 
dojem, že výsledky prokazují něco více, než ve skutečnosti z povahy teorie a dat mohou, na 
druhé straně ale ani nerezignuje a z dostupného materiálu získává a střízlivým způsobem 
předává maximum poznatků. 
Celkové hodnocení se pro mne nachází v rozmezí stupňů velmi dobře a výborně. 

  
Otázky a náměty k obhajobě 

Se všemi zkušenostmi, které jste při řešení výzkumného úkolu, získala, jak by podle Vás vypadal 
optimální (a realistický) výzkumný design? Kdybyste si nyní mohla sestavit vlastní, např. pro 
další podobnou událost, jak by zněly výzkumné otázky, jaká byste volila data a výzkumné 
techniky? 

 
Datum:  11. 6. 2021 
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