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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) 
Výsledná práce odpovídá schváleným tezím. 
 
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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce Adama Vojtěcha je složena ze dvou částí. V první části autor shrnuje českou mediální 
legislativu (s. 4 - 15) a provádí srovnání české mediální legislativy a legislativy vybraných evropských zemí. 
V druhé části práce pak, pomocí intepretativní analýzy, rozebírá reprezentaci vybraných aspektů mediální 
regulace v českém tisku v letech 1991-2011. V práci není zdůvodněná návaznost těchto dvou částí. Teoretická 
část by měla sloužit jako průprava a zakotvení pro analytickou část. V tomto případě, dle mého názoru, autor 
vypracoval dva vzájemně téměř nepropojené celky. 
První část práce (teoretickou) považuji za povedený a čtivý vhled do problematiky regulace médií. Autor se 
přesvědčivým způsobem v odborné právní terminologii. Za mírný nedostatek lze označit využití pouze jedné 
typologie mediálních systémů (Hallin, Mancini) a absenci její kritické reflexe. 
Zbylé poznámky se týkají výhradně analytické části: 
- Pro zvolený úkol (analýza reprezentace mediální regulace v období 1991-2011) si, dle mého názoru, autor 
zvolil nevhodný nástroj (kvalitativní interpretativní analýza). Pro analýzu takto dlouhého časového období by 
bylo vhodnější zvolit některý z kvantitativních analytických nástrojů. 
- Ačkoliv v metodické části autor konstatuje, že se chystá analyzovat mediální prezentaci regulace médií (s. 34), 
následně rozbor redukuje na analýzu pouze dvou aspektů celé problematiky (rozhlasové a tv vysílání, tiskový 
zákon). Analýza tak postrádá přehledový charakter k němuž odkazuje název práce a částečně i úvod metodického 
oddílu. 



- Vzhledem ke zvolenému postupu tak nepovažuji za příliš objevné autorovo závěrečné tvrzení, že: " (..) nelze 
vyvodit jednoznačný závěr [o vlivu mediální prezentace na úpravu legislativy, pozn. autora], neboť ani 
v analyzovaných článcích, ani v důvodových zprávách k novým návrhům zákonů není explicitně toto uvedeno." 
(s. 50) K věrohodnému prokázání takového vlivu by bylo nutné analýzu rozšířit o empiricky podloženou 
komparativní složku (např. s agendou PS PČR) a i v takovém případě by bylo značně obtížné prokázat 
jednosměrný monokauzální vztah (samotná korelace obou agend kauzalitu nedokazuje). Autor se tak následně, 
vcelku pochopitelně, uchyluje k subjektivnímu hodnocení zkoumané problematiky: "Podle mého názoru lze však 
z příkladu debaty o novém tiskovém zákoně nebo novém zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání usuzovat, 
že mediální tlak má svou efektivitu". (s. 50) Tímto nechci snižovat relevanci autorova odborného vhledu do 
problematiky, ale musím konstatovat, že pokud by zvolil vhodnější analytické nástroje (případně realističtější 
cíle), mohly mít jeho závěry robustnější argumentační (resp. empirickou) oporu. 
 
 
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  2 
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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Několik spíše technických komentářů: 
- přílohy by si zasloužily samostatný oddíl a vlastní číslování, stejně jako použitá literatura, 
- použitá literatura by měla být řazena abecedně, 
- v případě analyzovaných článků by vždy měl být uveden autor (v textu i v závěrečném seznamu). 
Jazykovou i stylistickou úroveň práce hodnotím jako výbornou, stejně jako grafickou úpravu výsledného textu.  
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
I přes uvedené výtky považuji diplomovou práci Adama Vojtěcha za osobitý a originální vhled do specifické 
oblasti studia médií. Autor má zřetelně blíže k právní vědě, což na jednu stranu práci limituje, na stranu druhou 
ovšem přináší originální perspektivu. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit výslednou známkou velmi 
dobře.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
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! 
 


