
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, 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Čikarová Klára  
Název práce: Mediální obraz Nového Zélandu v českém tisku 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Křeček Jan 

Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK 
 
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) 
      
 
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 3 
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 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Množství zpracované literatury je pro diplomovou práci dostačující, teoretická rozprava sice nepřináší nic 
nového či překvapivě objevného, ale je zpracována srozumitelně a nepůsobí samoúčelným dojmem. Lze ocenit, 
že se autorka věnovala i zamyšlení nad tím, co to vlastně je, onen zhusta se objevující a s nepřípadnou 
samozřejmostí jmenovaný a vyhledávaný "mediální obraz" (str. 10). 
Navazující analýza je provedena pečlivě a poctivě, byť trochu těžkopádně, výsledky jsou většinou prezentovány 
jen ve formě frekvenčních zisků pro jednotlivé proměnné. Ojedinělý pokus o křížení dvou proměnných autorku 
"rozvášnil" natolik, že jeho výsledky prezentuje opakovaně na několik způsobů (str. 65-68), přičemž mi není 
jasné, proč zvolila na str. 67 právě tuto podobu grafu (obvykle se časové trendy vyjadřují horizontálně, tj. data 
na ose x). Překvapivé je představení/charakteristika analyzovaných deníků v kapitole věnované operacionalizaci 
výzkumu.  
 
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  2 
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.)  

3 

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Ani v této části nelze snést příliš výhrad, zřejmě nejzásadnější je ta, že v mnou posuzovaném výtisku diplomové 
práce mezi str. 38 a 39 část textu chybí. Ad poznámkový aparát: citujeme-li opakovaně tentýž zdroj, není třeba 
opakovaně uvádět pod čarou i celý odkaz na zdroj od autora po ISBN (např. str. 16). Na str. 79 autorka 
označením "dostal se do kvalifikace" zřejmě myslela, že se tým dostal z kvalifikační skupiny, tedy že se 
kvalifikoval do závěrečné fáze turnaje. Práce zjevně prošla důkladnou korekturou a tak za zaznamenání stojí 
snad jen chybějící číslovka na str. 35 - ale snad každému čtenáři/ce dojde, že vydávání Lidových novin nebylo 
zastaveno roku 952.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce je zpracována pečlivě a dosahuje velmi dobré úrovně ve všech sledovaných parametrech - snad jen 
s výjimkou parametru 2.5. Původnost práce a přínos k rozvoji oboru. Téma se mně osobně příliš původní (ve 
smyslu originality, překvapivosti atp.) nezdá a zřejmě největšího ocenění by se jí dostalo na Novém Zélandu 
(pro tamní publikum by mohl být osvěžující zejména výsledek kvalitativního výzkumu, tedy stereotypizační 
souhrn "česká média o Zélandu" na str. 125). Pro česká mediální studia páce příliš nového nepřináší, i když ji 
lze samozřejmě využít jako podrobný manuál pro vcelku snadné napsání obdobné diplomové práce (což při 
vědomí množství států na světě působí až děsivě). 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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! 
 


