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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 oproti schváleným tezím rozšířila svoji práci o téma komunitních médií a o definici a historii tzv. 
reformního hnutí žurnalistiky v zájmu veřejnosti. Tyto změny jsou v práci dostatečně zdůvodněny a jsou velmi 
vhodné pro postižení trendů souvisejících s občanskou žurnalistikou.  
 
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)  
Daniela Ročková se ve své diplomové práci věnuje velmi aktuálnímu a z hlediska role žurnalistiky podstatnému 
tématu občanských a komunitních médií. Pro české prostředí, ve kterém jsou oba pojmy dosud definovány jen 
velmi vágně a jsou vnímány rozporuplně i v odborném diskurzu (jak vyplývá i z autorčina výzkumu), je velkým 
přínosem především systematická rešeršní práce, díky níž autorka představuje možnou koncepci občanské a 
komunitní žurnalistiky, dostupné definice i příklady jejich praktické realizace ve světě i v českém prostředí. 
Práce tak může sloužit jako teoretická opora pro další systematické uvažování o těchto podstatných jevech 
z oblasti mediální komunikace i jako východisko pro další výzkum. Přínosný je i pokus o představení názorů 
odborné veřejnosti na možnosti fungování a rozvoje občanských a komunitních médií v České republice. Právě 
v této části však autorka zůstává spíše v deskriptivní rovině - výzkum popisuje názory jednotlivých respondentů 
na řadu aspektů, které autorku zajímaly, ale chybí hlubší kategorizace dat. Kapitola 9 tak vlastně jen opakuje to, 
co zaznělo již v kapitole 8, nepřináší výraznější přidanou hodnotu, nejedná se o kategorizaci, ale o prostý souhrn. 
Přesto považuji představené názory za zajímavé a inspirativní pro další výzkum, zejména s ohledem na 
nedostatek systematičtějších dat k tématu, jemuž se předložená práce věnuje.   
 



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) 

4 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je strukturována logicky, autorka postupuje systematicky a pracuje s rozsáhlým souborem odborné 
literatury i dalších pramenů. Výraznou slabinou práce je bohužel její jazyková úroveň - srozumitelnost textu 
komplikuje velmi častý výskyt stylisticky nevhodných nebo přímo chybných vět, jejichž smysl je často obtížné 
odhalit ("Tento typ komunikace podporuje komunity jednat společně" - s. 19, "... poukazuje na důraz rychlosti 
uveřejňování informací pro novináře" - s. 21, "řídil komunikaci nových médií na misi na Haiti" - s. 80 a mnoho 
dalších). V řadě vět chybějí větné členy, autorka vytváří vazby, které nejsou správné nebo stylisticky obratné a 
výrazně komplikují porozumění textu. S interpunkcí zachází často spíše intuitivně.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Daniely Ročkové představuje cenný počin pro obor, protože se systematicky zabývá jevem, 
který v českém prostředí není dostatečně popsán a který vzbuzuje řadu rozporuplných reakcí mezi odbornou 
veřejností. Detailnější rozpracování by zasloužila analytická část, která je v této podobě spíše deskripcí 
realizovaných rozhovorů. Textu by prospěly pečlivější korektury, forma práce zbytečně oslabuje její obsahové 
kvality a má vliv i na moje závěrečné hodnocení.  
 
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! 
 


