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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

POZOR: Vpočítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplněníhotový posudek vytiskněte,

podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry.

Typ posudku ("kliknutím" zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucího práce D Posudek oponenta !Zl

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Bahounková Petra

Název práce: Afrika očima českého televizního zpravodajství
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Nečas Vlastimil
Pracoviště: FSV UK, IKSŽ, KMS

')b 'h dVZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE ( klikn
"

1 utím za 1Z ujte vyl rane o nocem
Odpovídá Odchyluje se od Odchyluje se od Odchyluje se od Neodpovídá
schvá leným tezí , odchýlení je tezí , odchýlení je tezí , odchýlení není schváleným
tezím v práci v práci v práci zdůvodněné tezím

zdůvodněné aje zdůvodněné, ale a není vhodné
vhodné není vhodné

1.1 Cíl práce !Zl D D D D
1.2 Technika práce !Zl D D D D
1.3 Struktura práce !Zl D D D D

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výsledná práce je v souladu se schválenými tezemi.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (jedinečn é a vynikající - výborné - velmi dobré - dobré -
j eště akceptovatelné - téměř nevyhovující - zcela nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 5
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp . zvládnutí techniky empirického výzkumu 3
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 5

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
S vědomím své role oponenta se v posudku soustředím předevšímna kritické poznámky k textu:
- Autorka nadužívá sekundární literaturu učebnicového charakteru u témat, kde existuje dostatek primárních
zdrojů (kapitola 3) .
- Za zbytnou považuji kapitolu na stranách 13 - 19, kdy autorka reintepretuje notoricky známý výzkum Galtunga
a Rugeové z roku 1965 . Autorka navíc sama uvádí, že vypovídací hodnota výzkumu je značně omezená.
- Literatura a koncepty představené v teoretické části nejsou reflektovány ve výzkumné části a návaznost
některých kapitol na výzkumnou část není zřejmá (kapitola 2 a 3).
- V kapitole 6 chybí jakýkoliv odkaz na zdroje prezentovaných informací.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉPODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (jedinečn é a vynikající - výborné - velmi dobré - dobré 
ie št ě akce tovatelné - téměř nev hovuiící - zcela nedostatečné)

Hodnocení známkou
5



3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 2

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 3
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 4

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
- Nelze souhlasit s nastavením některých výzkumných otázek a hypotéz. Pro ověřený závěr k hypotéze č. 1:
(Zprávy o dění na africkém kontinentu jsou v českém tv zpravodajství tematickou minoritou) je nutné mít
zanalyzované veškeré zahraniční zpravodajství sledovaných tv stanic. Autorka však srovnává zprávy o Africe se
zbytkem zpravodajství, ne např. s přítomností jiných států/kontinentů.

- Odpovědi na hypotézy 2 a 3 pak nepřinášínic nového. Jak víme z mnoha výzkumů v průběhu minulých 40 let,
mediální reprezentace neodpovídají (nekorelují) skutečnému stavu věcí - v tomto ohledu hypotézy nevychází
z dosavadního zkoumání médií a hypotéza č. 3 (negativita) je taktéž ověřena řadou výzkumů na mnoha tématech
- a jejich potvrzení dalším výzkumem tak nepřináší mnoho nového.
- Autorka uvádí, že vycházela z mediální databáze Newton (str. 51). Předpokládám, že autorka provedla selekci
příspěvků na základě klíčových slov. Použitý lexikální filtr však v práci chybí. Vybraná klíčová slova přitom mají
zásadní vliv na velikost a charakter zkoumaného vzorku.
- Tabulky v příloze s vybranými statistickými ukazateli nejsou řádně ozdrojované, postrádám popisky (názvy,
celkový zahrnutý počet jednotek, popisky os) a u tabulky č. 3 chybí údaje o relevanci korelačních koeficientů

(signifikance, hladiny významnosti).
- Anamorfované mapy na str. 62 - 65 nejsou popsány, chybí jejich interpretace, není zřejmý důvod jejich
existence.
- Tabulky na straně 67 - 71 patří do příloh , znesnadňují orientaci v textu.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘHODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tématu a závěrů apod.)
Na práci oceňuji přehlednou přípravu výzkumné části, byť samotný výzkum má především deskriptivní charakter
a omezuje se na popis frekvenčních tabulek. Právě neinvenční formulace hypotéz a omezená informačníhodnota
výsledků činí práci průměrnou. Práci Petry Bahounkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit celkovou
známkou velmi dobře až dobře.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY,K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT'

5.1 Čím zdůvodňujete, že hypotéza k výzkumné otázce č , 2 byla potvrzena (str . 61)?
5.2
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA ("kliknutím" zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborněD - velmi dobře [8J - dobře [8J - nedoporučuji k obhajobě D
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

. --1 lf;{; ,~ 1~Datum . POdPiS: ~ .

I Hotový posudek vytiskněte,podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!


