
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 
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: Kořínská, Tereza  
Název práce: Vývoj anarchistického tisku v ČR po roce 1991 na příkladu A-kontra a Existence 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Hladík, Radim 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Teze a výsledná práce se v zásadních bodech shodují. Nevýraznější změnou je zařazení teoretické kapitoly o 
alternativních médií. Z hlediska oborového umístění práce je toto rozšíření smysluplné (provedení v této sekci 
nehodnotím). Celkově soulad tezí a výsledné práce svědčí o poměrně jasně vymezeném záměru autorky, kterého 
se dokázala ve výsledku držet. 
 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka se rozhodla pomocí kvantitativní obsahové analýzy zmapovat českou anarchistickou publicistiku po 
roce 1989 na vzorku dvou předních anarchistických tiskovin. Její téma je z hlediska oboru důležité, neboť 
přispívá k poznání málo probádané oblasti  českých radikálních médií.Literatura je adekvátní a zahrnuje i 
cizojazyčné zdroje, byť pouze monografického charakteru. Svým rozsahem a kvalitou rešerše bohužel nejde nad 
rámec základních nároků kladených na absolventské práce. Autorka se v první kapitole snaží vypořádat s 
problematikou definice “alternativních médií” a srovnává tento termín s dalšími, konkrétně “radikální”, 
“občanská” či “aktivistická média. Tuto snahu však nepochopitelně sama sabotuje, když se rozhodla Downingův 
termín “radikální média” překládat (“pro srozumitelnost” - str. 5) jako “alternativní média”. Přitom je v této 
kapitole Downing jejím hlavní zdrojem. Jak autorka dospěla k závěru, že “zřejmě nejrozšířenější podobou 
alternativních médií jsou ta tištěná” (str. 7)?  Přitom o pár stránek dále tvrdí, že “Díky internetu se navíc 
alternativní média dostanou k širokému spektru publika. V současné době se dle mého jedná o nejrozšířenější 
distribuční kanál” (str. 10). Debata o copyrightu (str. 11) je nutně zjednodušující, postrádám problematiku 
různého licencování obsahu. V další části se věnuje vymezení problematiky anarchismu jako politického směru. 
Místo soustředění se na jedno jasné téma se snaží obsáhnout celou prolematiku. Na deseti stranách u něčeho tak 
komplikovaného nutně selhává a nezbývá jí než se uchylovat k encyklopedickým přehledům. Navzdory (nebo 



vinnou?) zjednodušování autorka dospívá občas k apodiktickým výrokům typu “což můžeme považovat za 
nihilismus vedoucí k ateismu, tedy víry v nic” (str. 21). Kapitola 3 je stručným přehledem hlavních mezníků ve 
vývoji anarchistického hnutí v Česku. Stručnost je zde vzhledem k mediálnímu tématu práce na místě. Teprve 
v kapitole 4 se konečně dostává k jádru práce a popisuje, jistě ne vyčerpávajícím, ale dostatečným způsobem 
české polistopadové anarchistické tiskoviny. A až v poslední třetině své práce se autorka začíná věnovat 
výzkumu. Metodologický výklad je spíše slabší a obsahuje až překvapivá tvrzení typu: "Cílem výzkumu je pak 
nalezení a upozornění na dysfunkci a vyčíslení, co je špatně” (str. 43). V oddílu 5.4 autorka rovnou přistupuje ke 
stanovení výzkumných otázek, přičemž není jasné, jak souvisejí s nepoměrně dlouhým úvodem výzkumu. 
Jestliže toto lze říci o výzkumných otázkách, platí to dvojnásob o hypotézách, jež se zdají být stanoveny zcela 
arbitrárně. Nicméně oceňuji, že se autorka v analýze ke svým otázkám vrací a snaží všechyn zodpovědět. 
Výsledky měření nejsou statisticky vyhodnoceny, nelze tedy ani ověřit hypotézy. “Okometrická” analýza grafu 
č. 1 např. napovídá, že témata jsou v tisku normálně distribuována. Není jasné, zda se graf týká obou 
zkoumamých časopisů. Pokud ano, jeho hodnota dále klesá, neboť jsou zde měřeny různě typograficky 
zpracováné materiály. U grafu č. 4 autorka poznamenává “Rozdíl mezi zkoumanými časopisy však není natolik 
výrazný, aby bylo možné dojít k relevantním závěrům v případě komparace obou tiskovin v této proměnné” (str. 
53). Závěr, že hypotéza se nepotvrdila, by nebyl relevatní? Avšak bylo by nutné také si ujasnit, zda cílem je 
zjistit rozdíl mezi časopisy, nebo rozdíl mezi zkoumanými kategoriemi. Ve druhém případě by za předpokladu 
50% pravděpodobnosti pro obě kategorie při 1 stupni volnosti byly výsledky bezpochyby statisticky významné a 
hypotéza potvrzena. Kuriózní je, že nikde není popsán zkoumaný soubor. Čtenáři tak mají přehled o procentech, 
ale žádné ponětí o absolutních číslech. Závěr je bohužel stručný a v práci postulované problémy v něm nejsou 
rekapitulovány s ohledem na výsledky výzkumu. Zda jsou anarchistické tiskoviny alternativní média dle definic 
diskutovaných v první kapitole se nakonec navzdory příslibům nic nedozvídáme.      
 
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  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
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.)  

1 

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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je strukturována logicky, avšak chybí propojení jednotlivých pasáží. To je však spíše problematika obsahu, 
kde autorka nedokáže teoretické a dějepisné zdroje intepretovat z perspektivy svých výzkumných otázek. Práce 
obsahuje kvalitně zpracované grafy. Termíny četnost a proporce jsou občas zaměňovány. Přiložená kódovací 
kniha je dobře strukturovaná. Proměnná “téma” má však tolik hodnot, že lze pochybovat o jejich smysluplné 
aplikovatelnosti. Uvítal bych aspoň základní popis toho, jaká kritéria byla při kódování uplatňována. Práce trpí 
drobnými nešvary. Poznámka č. 2 se objevuje neúplná na str. 3 a opět, tentokrát v úplnosti, na straně 5, kde je 
také příslušný odkaz. Celkově autorka zachází s literaturou dobře, byť mi není jasné, jaký citační styl autorka 
používala. Práci chybí pečlivá korektura, viz níže uvedené příklady.  
str. 16: anarschismu 
Str. 17: “dělit do několika odnoží, které se diferencují v rámci společné základní myšlenky. Pro příklad uveďme 
anarchosyndikalismus, jehož myšlenky se šířily Jižní Amerikou, či Španělskem nebo anarchokomunismus, 
představovaný Petrem Kropotkinem.” 
Str. 20 “protiautorativní “ 
Str. 27: “Obvyklým obsahem byla také témata, která nebyla primárně přisuzována anarchismu, avšak která 
anarchisté často zařazovali a stále zařazují, do své agendy.” 
Str. 28:  “Anarchistická důležitost kolektivního jednání, v rámci kolektivu a ve prospěch kolektivu se promítá i 
do samotné redakční práce “. 
Str. 46: “tvrobě” 
Bohužel, uvedené příklady jsou jen vzorkem vybočení z pravidel pravopisu, zejména problémy s interpunkcí se 
v práci vyskytují velmi často. 
 



 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Navzdory výše uvedeným výtkám oceňuji zaměření práce a zpracování rozsáhlého empirického materiálu. 
Analytická část přináší nesamozřejmé poznatky . Škoda, že tato část, která se autorce relativně zdařila, je v práci 
potlačena ve prospěch až nadbytečných encyklopedických exkurzů. Badatelské úsilí autorky je nutné ocenit a 
práci doporučit k obhajobě. Její téma a její vlastní empirická práce by si však zasloužily lepší prezentaci a 
propojení s teorií oboru. Přikláním se tedy před obhajobou k hodnocení "dobře".  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Náměty a otázky jsou integrovány do textové části posudku. 
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: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


