
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunika čních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Šafránek Jakub  
Název práce: Analýza přílohy "Věda" deníku Lidové noviny mezi lety 1997-2012 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Kraus Jiří 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Práci považuji za vzorovou, stylisticky dobře zvládnutou a kompozičně dobře uspořádanou. Tezemi stanovený 
cíl práce autor dokonale splnil. Vztah úvodní teoretické a hlavní empirické části je vyvážený, užitá metodologie 
přesně popsaná a dobře zdůvodněná. Mé možné připomínky a dotazy se týkají zejména "překladatelské" a 
moderátorské role novináře, trvale nebo příležitostně se zabývajícího vědeckou žurnalistikou. Z protikladu mezi 
stylem vědce (experta) a stylem novináře vyplývá, že dominantním účelem vědecké žurnalistiky (science 
journalism) je potřeba čtivé a hlavně nepředsudečné (nepředpojaté, nebulvarizující) interpretace vědeckého 
výzkumu a vědeckého diskurzu. Výklad tohoto tématu by jistě v práci mohl mít své místo, i když by asi 
vyžadoval zvláštní materiál zkoumání.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Na základě dobré znalosti odborné literatury a pečlivé analýzy materiálu z Lidových novin za vymezené období 
autor práce dochází k vymezení (a k pozoruhodným klasifikacím) řady specifik vědeckého žurnalismu. Dobře 
kombinuje kvantitativní a kvalitativní metody zkoumání, uvědomuje si jejich meze (např. otázka podrobnosti 
novinových informací, jakkoli zdánlivě dobře měřitelná, není jen záležitostí kvantitativní). Uvádí zajímavý 
přehled žánrů vědecké žurnalistiky, k větší věrohodnosti výsledků by však bylo třeba některé žánry potlačit 
(zejména ty, které souvisejí s bezprostřední aktuálností - a nezřídka i chvatem zpracování - problému, a tudíž 
blízké zpravodajství) a více se soustředit na žánry výkladové. Některé vědní oblasti jsou čtenáři (a asi i novináři) 
vzdálené,. a tudíž budí jeho respekt, na jiných je čtenář i novinář zaangažován nebo se v některém jejich aspektu 
cítí jako odborník. To opět souvisí s klíčovou otázkou novinářovy interpretace postupů a výsledků výzkumu a 



interpretace vědeckých textů, resp. podkladů poskytnutých expertem. Důležitý je zřejmě i vztah mezi kolektivním 
charakterem vědecké práce a novinářsky atraktivní personalizací problematiky.    
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je pozoruhodným popisem materiálově dobře podloženého stavu české vědecké žurnalistiky s upozorněním 
na řadu problémů (např. s klasifikací žánrů, s rozdíly mezi vědními obory, s rozdíly mezi žurnalistickým a 
vědeckým diskurzem atd.). Za přednost práce považuji i výsledky rozhovoru s vedoucím rubriky Věda 
v Lidových novinách, které se vhodně kombinují s výsledky užité objektivní metodologie. Výbornou jazykovou a 
stylistickou úroveň práce jen výjimečně  narušují drobné překlepy.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autor v úvodu shrnul teoretické problémy vědecké žurnalistiky a vhodně je doložil vlastním výzkumem na 
zvoleném materiálu.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Vyskytly se ve Vašem materiálu některé případy, které by se daly považovat za novinářovo stranící nebo 

zkreslené podání vědeckého výzkumu? Mohlo by tomu tak být spíš ve společenských vědách? 
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! 
 


