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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Bednářová Martina  
Název práce: Mediální obraz Afriky v týdenících Reflex, Respekt a Týden v letech 2003 - 2009 
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) 
Práce odpovídá tezím, resp. změny jsou zmíněny v samostatném oddíle. Snad jen některá očekávání nebyla 
naplněna vzhledem k nepříliš široce naplánovanému výzkumu (např. "jaký podíl má téma Afriky v těchto 
časopisech") 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
V první polovině předvědla autorka solidní schopnost vyhledat a zorientovat se v odborné literatuře, byť jsou 
některé výtahy nevyvážené (např. přehled zpravodajských hodnot od str. 16), a to jak formou (některé 
vysvětleny, jiné ne), tak obsahem (skok od Galtunga a Ruge k Fiskemu a Hallovi), v textu se objevují 
nezdokladovaná a nedovysvětlená tvrzení ("je pravděpodobné, že redaktoři časopisů, jako jsou Reflex, Respekt a 
Týden, budou mít volnější režim práce a více svobody..." na str. 31; "O bulvarizaci se v týdenících Reflex, 
Respekt a Týden jistě nejedná, ale můžeme očekávat nárůst ženských zaměstnanců" na str. 33), poslední citát 
může sloužit i jako ilustrace autorčina sklonu vytvářet násilné zkratky (dále např. "nemáme všechny informace o 
tom, co se děje právě v Africe, nedostáváme tedy objektivní zpravodajství na str. 43; "žijeme v mediální, ne ve 
skutečné realitě" na téže straně; nebo na str. 64 nepříliš šťastné srovnání Fiskeho TV zpráv s autorčiným tématem 
Afriky v týdenících). 
Druhá polovina práce je podstatně skromnější, kvantitativní obsahová analýza je provedena formálně bezchybně, 
leč minimalisticky, na samé hranici přijatelnosti. Např. pozornost Africe vyčíslena jen absolutně, nezohledňuje se 
ani celkový počet článků, jejich rozsah jen kdovíproč toporně ve třech hodnotách proměnné, téma a aktér na 
článek jen jedenkrát... Není divu, že výsledků je nemnoho a v jejich interpretaci se objevují věty typu 



"převažovaly články rozsáhlé, nejméně bylo krátkých" či "je možné, že právě tato periodia poskytla informací o 
Africe nejvíc".  
 
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 Struktura práce 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

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

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Babička Ludmila Bednářová a rodiče Irena Bednářová a Tomáš Kotouč (viz věnování) odvedli dobrou práci, 
zjevné jazykové chyby či překlepy se v práci téměř neobjevují, jen stylisticky občas čtenář/ka narazí na drobnou 
topornost, a to i v titulcích ("determinanty na vznik zpráv", "gender aspekty složení redakcí", "deštný les, který 
skrývá velké množství zločinu a násilí na lidech" na str. 12 nebo opakovaný záhadný obrat "spadání do médií" na 
str. 40 a 42). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
viz výše 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Z věty o rozhodnutí nepřechylovat ("dle nejlepšího uvážení") jsem nabyl dojmu, že se snažíte o 

genderově korektní užití jazyka. Proč pak ženy v redakcích nazváte zaměstnanci a sebe kódovačem (str. 
51)? 

5.2 Odkud se bere (nesetkávám se s tím poprvé) ta tendence neměřit rozsah článku jednoduše počtem slov, 
ale v několika málo předem daných hodnotách? Máte-li články digitalizované, pak mě nenapadá žádná 
výhoda tohoto řešení... 

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


