
KARLOVA  UNIVERZITA  V  PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry. 
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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) 
Z jinak vyčeprávající a koherentní teoretické části poněkud vystupuje kapitola 1.5., kde není zřejmý důvod 
zařazení a vztah k probíranému tématu (Vývoj televizního vysílání). 
V kapitole 1.6 autorka představuje dále zkoumané hlavní zpravodajské relace, zajímavé by bylo představit data 
o sledovanosti v analyzovaném období. Data jsou k dispozici na vyžádání od ATO. 
Při popisu nastavení výzkumu není zřejmé odkud autorka čerpala inspiraci při definování proměnné téma 
příspěvku (proč pouze 10 hodnot a opravdu všechny příspěvky "zapadly" do jedné z deseti oblastí a žádný 
nepatří do kategorie "ostatní"? - viz graf č. 10-12). Také není jasné na základě čeho definovala autorka valenci 
zpravodajských příspěvků (hodnotící konotace). 
Ve velmi zajímavé části týkající se vzájemného překrývání zpravodajských agend autorka bohužel nevysvětluje 
jak stanice srovnávala, jakým způsobem došla k uvedeným procentům (s. 63) 
K formálním náležitostem: 
Psaní tečky za viz.  
U jednotlivých grafů chybí celkové počty ze kterých je počítáno. 
 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela 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 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      



 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 
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 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/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

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

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.)  
Diplomovou práci Kateřiny Kučerové považuji za ucelenou a koherentní. Autorka zpracovala množství 
teoretických zdrojů ke zvolené problematice a velmi přesvědčivě se vypořádala i s analytickou částí. I když jde 
v podstatě o popisnou kvantitativní analýzu, autorka si vytíčila realistické cíle, je si vědoma limitů zvolené 
metody a v interpretacích nezabíhá za tyto hranice. S uvedenými výhradami doporučuji práci Kateřiny Kučerové 
k obhajobě a navrhuji celkovou známku velmi dobře. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jak jste zjišťovala "interkorelaci"/homogenitu zpráv? 
5.2 Při čtení závěrečné kapitoly, zejména části o vzájemné podobnosti analyzovaných relací, se oponentovi 

neustále vtírala otázka - v čem tedy zpravodajství ČT přináší občanovi onu veřejnou službu, teoreticky 
nepřítomnou ve zpravodajství komerčních stanic? 

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! 
 


