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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce   Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Ročková Daniela 

Název práce: Občanská žurnalistika a komunitní média: teoretické předpoklady a praktické uplatnění občanů ve
veřejném mediálním prostoru
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Baslarová Iva
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)
Autorka se rozhodla rozšířit svou práci o dvě témata (problematika komunitních rádií a vymezení podstaty
reformního hnutí žurnalistiky v zájmu veřejnosti), což je se v kontextu celé práce jeví jako vhodné a velmi
žádoucí doplnění.

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 3
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) 
Autorka si pro svou práci zvolila zajímavé a přínosné téma, které stále není příliš frekventované, byť zásadním
způsobem pomáhá konstituovat významnou část oboru mediální studia. Z tohoto hlediska je přínosné jak
zpracování stávající odborné literatury v teoretické části, tak samotný kvalitativní výzkum, kdy autorka prováděla
a analyzovala rozhovory s odborníky či odbornicemi, které/ří se danému tématu věnují (v teoretické či praktické
rovině). Autorka nicméně v metodologické kapitole dostatečně nezdůvodnila velikost vzorku – tato výtka však
nemá být zpochybněním jeho dostatečnosti, nicméně chybí konkrétní vysvětlení toho, proč je uvedený počet
uspokojivý.
Jako nepříliš vhodná se také jeví oddělená "analýza respondentů" (kapitolu bych doporučila nazvat spíše
"analýza výpovědí respondentů"), kdy se autorka nejprve věnuje zvlášť každému z informantů či informantek.
Jejich výpovědi pak eklekticky skládá v kapitole  "analýza oblastí".
Naopak velmi vhodná je kapitola "přínos a limity studie", v níž autorka sebereflexivně hodnotí získané výsledky
a použité postupy.

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.) 

2

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

3

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka prokázala zvládnutí terminologie oboru, kladně hodnotím fakt, že analyzované rozhovory k práci
přiložila s ohledem na ochranu životního prostředí na samostatném CD.
Citační norma je jednotná, místy se však rozpadá poznámkový aparát, který se od určité části práce objevuje o
stránku později. Celá jedna strana (č. 63) je navíc úplně prázdná.
Práci bohužel nejvíce škodí jazyková a stylistická úroveň textu. Některé věty jsou nejasně formulovány a
znemožňují tak dostatečnému pochopení autorčiných argumentů. V metodologické kapitole navíc autorka
znenadání používá trpný rod, který nejenže působí rušivě, ale navíc snižuje jeho informační hodnotu. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Práci Daniely Ročkové vnímám jako přínosnou a velmi dobře zpracovanou. Autorka mohla nasbíraná data
analyzovat více do hloubky a především je do textu zpracovat komplexněji podle sledovaných témat namísto
jednotlivých informantek a informantů, jak už jsem uvedla výše. Na základě uvedených komentářů práci
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Proč jste se v analytické části zabývala každou informantkou či informantem zvlášť?
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: 24. 6. 2013                                                              Podpis:    

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!
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