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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 si ve své práci klade otázku, zda v referování o problematice důchodové reformy dochází u tří 

analyzovaných českých deníků (Právo, Hospodářské noviny a MF Dnes) "k odklonu od informací obsažených 

v tiskových zprávách MPSV ČR zaměřených na téma důchodové reformy". Hlavní úskalí jinak aspoň 

z jazykového hlediska pečlivě zpracované práce, od kterého se odvíjejí veškeré dílčí oponentské připomínky, 

tkví v tom, že si autorka není vymezením cíle svého výzkumu zcela jistá a na různých místech mísí dva poněkud 

odlišné problémy. Z úvodních pasáží textu se zdá, že předmětem výzkumu bude, jak média nakládají s tiskovými 

sděleními MPSV (jaké informace přejímají, zda mění úhel pohledu apod.). V popisu metody (s. 32) ovšem 

autorka v poznámce pod čarou upozorňuje, že novináři mohou téma sami systematicky sledovat, což 

předpokládanou kauzální vazbu "vydání tiskového sdělení >> publikace informace o tématu tiskového sdělení" 

výrazně oslabuje. Ambice popsat metody, jimiž novináři nakládají s tiskovými sděleními, analyzovat "převodní 

mechanismus", je naplněna jen částečně na úkor komparace dvou odlišných uchopení problému (dvou diskurzů), 

totiž zpracování problematiky reformy v tiskových sděleních a v mediálních výstupech. 

Důvodem odchýlení struktury práce od tezí je lepší přehlednost teoretické části a její návaznost na část 

analytickou, což autorka vysvětluje. Zvolené změny jsou práci bezpochyby ku prospěchu. 

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Ačkoli autorka v práci představuje řadu teoretických konceptů, je škoda, že neusiluje o vyhledání primárních 

pramenů. Výkladová část pak nejde za rámec kompilačních, přehledových příruček typu Trampotova 

Zpravodajství a především nevytváří autorce dostatečně funkčí základnu pro vlastní výzkum (např. pojem 

"předpojatost" je významově daleko bohatší, než jak autorka naznačuje na s. 15), nehledě na to, že se v ní 

objevují i části, které pro analytickou část nejsou příliš relevantní (ekonomické vlivy na zpravodajství). 



Rozpracování by naopak zasloužil koncept agenda setting a framingu, v části věnované PR autorka vůbec 

nezmiňuje problematiku vzájemného vztahu PR a novinářské profese, což by ve vztahu k tématu bylo žádoucí. 

Z hlediska zvládnutí terminologie jen drobné upozornění – v novinách nejsou nadpisy, ale titulky (viz např. s. 40 

a další). 

V analytické části také operuje s pojmy jako "rámce", "bulvarizace" ad., které ovšem v teoretické části a 

především v části zabývající se metodami charakterizuje jen poměrně vágně na to, aby o projevech bulvarizace 

v textech mohla činit dostatečně podložené závěry. 

U analytické části nelze říci, že by autorka zvládla aplikovat zvolenou metodu kvalitativní obsahové analýzy. Ta 

sice umožňuje jistou volnost v přístupu ke zkoumanému materiálu, má ale své zákonitosti, které jsou nepoměrně 

sofistikovanější, než "poučené čtení", jež autorka v empirické části vesměs předvádí. O nedostatečném využití 

možnosti metody svědčí i to, že se autorka upnula na jednotlivé tiskové zprávy MPSV a strukturu práce podřídila 

jejich chronologickému sledu. Místo analýzy se pak setkáváme spíše s deskripcí. U výzkumné části chybí 

základní údaje o velikosti výzkumného vzorku (počet tiskových sdělení, počet analyzovaných článků). Empirická 

část by dosahovala mnohem větších kvalit, kdyby ji autorka posunula na "vyšší rovinu abstrakce", tj. opustila od 

charakteristiky jednotlivých tiskových sdělení a toho, jak se odrážejí v médiích, a místo toho se pokusila nahlížet 

na zkoumaný materiál jako na celek, v němž lze nahlížet určité tendence. V této podobě se skutečně zajímavým 

zjištěním (např. odlišnost médií v uchopení ekonomických dopadů důchodové reformy) dostává jen malé 

pozornosti na úplném konci práce. 

Navzdory chaotickému uspořádání analytické části dospívá autorka ve vztahu k výzkumné otázce k jasně 

formulovaným závěrům. Problematické je konstatování bulvarizace (s. 52), které nemá analytickou oporu, 

poslední odstavec na s. 52 je spekulací, která by patřila spíše do (chybějící) diskuse než do závěru. Závěr 

obsahuje i další problematické části: jak se projevil princip gatekeepingu není z analýzy příliš jasné, 

problematika rutin nesouvisí s výzkumnou otázkou a vůbec nejasné je, jak autorka dospěla k hypotéze H2 na 

s. 53 – podobné konstatování by dle mého názoru mělo být podloženo spíše sociologickým výzkumem než 

výzkumem obsahů. 

 

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 Struktura práce 3 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Připomínky ke struktuře analytické části jsou obsaženy výše v bodě 2 (z čistě praktického hlediska ještě doplním, 

že není dobré dávat na začátek názvu podkapitoly datum, splývá totiž s číslem podkapitoly - viz např. 8.3.21. 10. 

2010 na s. 37). Uvádění odkazu k poznámce pod čarou na začátku odstavce na s. 28 a 29 není vhodné, lepší by 

bylo odkaz umístit za název titulu. V analytické části jsou v poznámkovém aparátu odkazy na jednotlivé tiskové 

zprávy, bylo by ale vhodné uvádět v poznámkovém aparátu i citace jednotlivých článků z novin. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce Markéty Hánlové se věnuje důležitému tématu povahy žurnalistické práce ve vztahu k PR produkci. 

K tématu má ambici přistupovat originálněji než v intencích častého zadání "mediální obraz tématu XY", bohužel 

však má svým zpracováním tendenci k pracím tohoto charakteru směřovat. 

Autorka dokázala vybrat více méně relevantní teoretické koncepty a uspořádat je do logicky sestaveného rámce, 

provedení "analytické části" (která, jak bylo naznačeno, je do značné míry deskripcí a nikoli analýzou) však 

celkové hodnocení snižuje. Práci by vedle naznačených připomínek prospělo obroušení některých kategorických 

tvrzení, jež nejsou adekvátně doložena (např. str. 35 - na základě čeho autorka usuzuje, že v žurnalistickém textu 

je obsaženo "reklamní sdělení investičních poradců ČSOB"?). Nelze jí nicméně upřít pečlivost provedení. 

Vzhledem k tomu, že jde o bakalářskou práci, navrhuji i přes zmíněné problémy hodnotit práci v případě zdařilé 

obhajoby jako "velmi dobrou". 



 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Bylo by možné blíže rozvést, na základě jakých parametrů analyzovaného materiálu jste došla k hypotéze 

H2 na s. 54? 

5.2 Je možné v obecné rovině popsat, jaký typ informací měla média tendenci z tiskových sdělení MPSV 

přebírat? 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 

 


