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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) 
Autorka předložené diplomové práce postupuje dle schválených tezí, odchyluje se pouze drobně v záměru 
komparovat situaci v České republice a ve Francii - srovnání v závěru není, oproti plánu v tezích, příliš explicitní, 
autorka spíše shrnuje situaci v ČR a místy ji několika slovy srovnává se situací ve Francii. Vzhledem k rozsahu 
práce a jejímu zaměření ale toto nepovažuji za problematické.    
 
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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
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)  
Kateřina Měšťanová představuje ve své práci ucelené téma novinářské práce se zdroji na konkrétním příkladu 
referování o francouzském prezidentovi. Téma, u něhož je patrné, že je s ním autorka detailně obeznámena a 
disponuje informacemi, které v ČR nejsou běžně dostupné, zároveň v teoretické části práci zasazuje do širšího 
kontextu mediálních studií a jejich konceptů vztahujících se k nastolování agendy, gatekeepingu, sociologii 
zdrojů aj. Tím připravuje vhodný rámec pro empirickou část práce, v níž sleduje způsob práce se zdroji ve třech 
českých denících. Prezentování výsledků kvalitativní analýzy pro jednotlivá periodika sice může po několika 
stranách působit poněkud repetitivně, autorka se ale pro tento způsob rozhodla také s ohledem na zadání v tezích, 
podle nichž měla jednotlivé deníky komparovat. Přesto by stálo za zvážení, jestli by s ohledem na poměrně 
zobecnitelné trendy, které vysledovala, nebylo účelnější představit výsledky pro analyzovaná média jako celek. 
Díky shrnutí v závěru se však autorka zdařile vyrovnává i s tímto problémem a její práce tak navrhuje konkrétní 
zobecnitelné závěry týkající se novinářské práce se zdroji v oblasti zahraničního zpravodajství. Zároveň v celé 
práci úspěšně propojuje své výsledky s již existujícími studiemi a přispívá tak k posílení argumentů o některých 
trendech vztahujících se zejména k ekonomickým vlivům na fungování zpravodajství.   



Drobnou výtku mám k těm částem analýzy, v nichž autorka hodnotí pozitivitu, negativitu či neutralitu referování 
o prezidentu Sarkozym v českých médiích. Ze způsobu prezentace dat bohužel není jasné, jak k takovému 
hodnocení autorka dospěla, uvádí vždy jen to, že dané hodnocení vyplývá z kontextu. Ve výsledku tak pojem 
"hyperaktivní politik" či "hyperaktivní prezident" řadí ke všem třem kategoriím, což je samozřejmě díky 
odlišnému kontextu možné, čtenářům a čtenářkám ale jednoznačně nevysvětluje, na základě čeho tak činí. 
Podobně není jasné, proč je pojem "následník Krále Slunce" autorkou hodnocen jako negativní označení 
prezidenta nebo proč "dědeček" je naopak hodnocením pozitivním. U deníku Právo pak autorka na více místech 
spekuluje o tom, co údajně požaduje cílová skupina deníku, aniž by tento názor relevantně podložila. 
Na s. 68 autorka vyzdvihuje přínos Strausse a Corbinové k formulování zakotvené teorie jako kvalitativní 
metody, opomíjí ale klíčovou roli Barneyho Glasera - navíc definice zakotvené teorie jako metody potvrzující či 
vyvracející všeobecně známý předpoklad (s. 68) není tím nejtypičtějším, co metodu charakterizuje. Zároveň ani 
autorčina aplikace tohoto typu analýzy (nebo některých jejích kroků) není v práci přímo zmíněna a není 
z výsledků dostatečně zřejmá. Pokud jde o pojem "domestikace zahraničně-politických témat", je poněkud 
přehnané tvrdit, že Nečas a Vochocová "přinesli termín do mediálních studií", vhodnější by bylo uvést, že 
s termínem pracují. Nepřesnost charakteru překlepu se objevuje v pozn. pod čarou na s. 5, kde autorka označuje 
Silvia Berlusconiho za bývalého prezidenta Itálie (následně už uvádí správnou funkci premiéra).    
 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená diplomová práce díky logickému a funkčnímu propojování teoretické i empirické části odkazy na 
dosavadní studie či teorie získává žádoucí soudržnost, a pomáhá tak čtenářům a čtenářkám sledovat zamýšlenou 
argumentační linii i cíle. Pokud jde o strukturu, zvláštně působí snad jen řazení kapitoly 1.4 nazvané Mladá 
fronta DNES, která následuje poněkud náhle a bez uvedení do kontextu po kapitole "Vybraný francouzský tisk a 
jeho politické zaměření" (s. 57). Také obecné informace k jednotlivým deníkům a vydavatelstvím by bylo 
vhodné redukovat a konkretizovat ve vztahu k tématu. Autorka hojně využívá možností poznámkového aparátu 
k upřesňování jednotlivých detailů vztahujících se k tématu práce, dodržuje citační normu a zvládá terminologii 
oboru. Jazyková úroveň práce je převážně výborná, jen místy je možné narazit na drobné nedostatky vyplývající 
ale zřejmě spíše z přehlédnutí (např. s. 133 - "materiály či tvrzení, která nebyly ozdrojovány"). Odborné články 
v seznamu literatury a pramenů by bylo vhodnější řadit k ostatním odborným publikacím, ne až za seznam 
analyzovaných článků z tisku.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomovou práci Kateřiny Měšťanové hodnotím jako pro obor přínosnou empirickou studii poskytující vhled 
nejen do profesních rutin souvisejících s prací se zdroji u zahraničně-politických témat, ale také postihující 
některé klíčové trendy (zejména ekonomické) ovlivňující fungování redakcí a principy novinářské práce. Autorka 
tak nabízí data z prostředí ČR, která je možné dále rozvíjet a ověřovat na dalších případových studiích nebo 
v obecněji zaměřených výzkumech. Práci navrhuji hodnotit stupněm výborně.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


