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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. 

 

Typ posudku („kliknutím“ zakříţkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: RYŠÁNKOVÁ Irena  

Název práce: Etický kodex médií EU 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: ŠMÍD Milan 

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakříţkujte 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) 

Základní cíl práce byl splněn. Ve srovnání s tezemi jsem v ní sice nenašel pasáţe o kodexech médií veřejné 

sluţby a kodexech reklamy. Na druhé straně jsem se zde setkal s řadou dalších témat, na které diplomantka 

narazila při pátrání po společných evropských hodnotách.  

 

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 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 

2.4 Schopnost sestavit a pouţít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Diplomantka prokázala velmi dobrou obeznámenost s tématem, shromáţdila obrovské mnoţství podkladů a 

snaţila se pohlédnout na problém evropských hodnot z více perspektiv, čímţ se někdy dostávala k tématům 

poněkud vzdáleným zkoumané problematice (zrádnost elektronické demokracie, Fukuyama, Huntington, 

flexibilita populace apod.). Nicméně její směřování přes tyto odbočky dospělo k cíli - návrhu etického kodexu 

sjednocujícího hodnoty ţurnalistických kodexů zemí EU. Tento text můţe být zajímavým příspěvkem do diskuse 

při tvorbě jakéhokoli redakčního či jiného kodexu, i kdyţ jeho morální apel zde směřuje pouze k novinářům, 

nikoli k médiím jako celku. Původnost práce je bezesporná. Vím, ţe závěrečný Výzkum důvěryhodnosti českých 

médií by bez pomoci SANEPu nebylo moţno realizovat v dané šíři, nicméně z hlediska metodologie je třeba 

připomenout, ţe SANEP nepřijal mezinárodně uznávané metodické standardy výzkumu, a ţe jeho vzorek nelze 

nazvat kvótním. 

 

 

 



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, podloţenost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4 

3.4 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Autorka práce předloţila zajímavé, svým způsobem mimořádné a nekonformní dílo.  Své nekonformnosti si byla 

vědoma, kdy napsala, ţe „místy jsem se nevyhnula publicistické formě“ (str. 146) a v poznámkovém aparátu 

často uvádí „poznámka autorky, která do textu práce nepatří, ale je nutná pro kontextuální pochopení". Přiznám 

se, ţe mi ani publicistický styl, ani osobní poznámky nad rámec vědecké práce nevadí. Důleţitý je obsah. 

Nicméně jestliţe v obsahu se objevují nedostatky a chyby způsobené "netradičním" přístupem k vyuţívání 

literatury a zdrojů, jestliţe mnoţství odkazů a poznámek znepřehledňují text a ne vţdy jsou obohacením práce, 

pak bych rád svůj nesouhlas podloţil argumenty a fakty, které uvádím ve zvláštní příloze. 

Co se týče struktury práce, diplomantka se rozhodla pro postupné lineární řazení témat vrcholící v odpovědích na 

poloţené otázky. Tyto odpovědi mají charakter osobního vyznání a směřují k závěrům, které jsou podloţeny 

fakty. Nicméně při tomto postupném kladení témat vedle sebe pak nejsou vţdy rozeznatelné jejich vzájemné 

strukturální vazby. 

Stylistika a jazyk nejsou pro diplomantku ţádným problémem, ovšem předloţený text vykazuje nadprůměrný 

počet překlepů, které by šlo s pomocí textového editoru snadno odstranit. 

 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Velmi dobrá, původní a obsahově bohatá práce, která má však některé vady na kráse, především formálního 

charakteru. Tyto nedostatky jsem podrobně analyzoval ve zvláštní pětistránkové příloze.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Domnívá se diplomantka, ţe Islámská charta sdělovacích prostředků z roku 1980 je uplatňována ještě 

dnes profesionálními médii v zemích s převaţujícím muslimským náboţenstvím? Pokud ano, ve kterých 

státech? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte 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! 



 


