
UNIVERZITA KARLOVA 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: DZIUBA Daryna, Bc.  
Název práce: Ukrajinská krize v ruském a ukrajinském zpravodajství 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: JUST Petr, PhDr., Ph.D. 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK (ext.), MUP 
 
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) 
Autorka v textu vysvětluje, proč přehodnotila výběr médií (namísto televizních stanic nakonec zvolila tiskové 
agentury). Změna je odůvodněna uspokojivým způsobem. 
 
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 A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
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 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.)  

B 

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 B 
 



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.)  
Předkládaná diplomová práce se věnuje mediální reflexi ukrajinské krize jednak v ukrajinských a jednak 
v ruských médiích, konkrétně ve dvou tiskových agenturách. Autorka si zvolila časové rozmezí mezi únorem 
2015 a březnem 2016. Zvolený teoretický a metodologický rámec je pro dané téma vhodný a účelný, stejně jako 
stanovení a vymezení cíle práce a výzkumných otázek. Struktura práce jako celku je až na jednu výjimku 
logická. Tou jedinou výjimkou je zařazení podkapitolek popisujících ruskou a ukrajinskou mediální scénu a také 
kontext ukrajinské krize do teoretické části. To ale již není teorie, byť je jasné, že to samo o sobě ještě ani není 
empirická analýza. Nabízí se v takovém případě nějaká samostatná "propojovací" kapitola mezi teoretickou a 
analytickou částí. Ale to je relativně drobná výhrada. Vlastní mediální analýza obsahu zpravodajství je 
zpracována pečlivě a svědomitě, byť se zdá na první pohled trochu stručná. Pokud jde o formální stránku, určité 
dílčí nedostatky se vyskytují u jazykové stránky (zejm. ve stylistice, občas se objevují pochybení v mezerách za 
tečkami ve spojeních typu "Graf č.5"). Rovněž se zdá, že u některých grafů se část popisků patrně "skrývá" pod 
vlastním grafickým znázorněním (např. popisky na vodorovné ose u grafu č. 5 na s. 54 - u popisků začínajících 
slovy "ukrajinské", "dobrovolníci" a "odborníci" patrně ještě něco pokračuje, ale to něco už není vidět; vycházím 
přitom z toho, že za slovem "dobrovolníci" je čárka, takže patrně ještě bude něco následovat, za slovem 
"odborníci" je pro změnu lomítko, což také naznačuje, že popisek ještě není dokončený). U odkazů na zdoje 
absentuje obvyklé stránkování (autorka odkazuje pouze ve formátu "autor, rok", namísto obvyklejšího formátu 
"autor, rok, strana"). I přes tyto dílčí výhrady však zejména díky obsahu považuji práci za velmi dobrou a 
přikláním se proto k hodnocení B. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Proč jste se zaměřila pouze na ruskojazyčné texty a v případě agentury Ukrinform jste nezahrnula též 

texty v ukrajinštině? Bylo to čistě z důvodu, že by (patrně) vznikl velký nepoměr v počtu textů 
(předpokládám, že ukrajinská národní tisková agentura vydává v ukrajinštině těch textů výrazně více) 
nebo tam byl i jiný důvod? 

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: 13. září 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.    
 


