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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

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

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Svoboda Jan

Název práce: Mediální obraz ČR v anglicky hovořícím světě
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Trampota Tomáš
Pracoviště: IKSŽ

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)
Práce je strukturována logicky. Snad jen podkapitola 1.1. Produkce zpráv až příliš telegraficky a překotně 
slučuje téma zpravodajských hodnot, gatekeepingu a neorganicky také agenda setting, zatímco dprvní dva 
koncepty jsou rozhodně pro kapitolu relevantní, třetí jmenovaný se řadí spíše pod účinky zpráv než pod 
produkci. Naopak velmi funkční a relevantní je zařazení podkapitoly Mezinárodní informační toky, která je pro 
teoretickou část práce rozhodně obohacením. Diskutabilní je pojmenování podkapitoly 1.3. Mediální obraz, 
otázkou je, zda by nebylo vhodnější užít odbornější Mediální reprezentace, ačkoliv nutno dodat, že sousloví 
mediální obraz se opakovaně objevuje i v odborném diskurzu (viz např. článek Hynka Jeřábka v posledním čísle
Naše společnost). 

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 1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor pracuej s relativně bohatým rejstříkem odborné literatury, kterou zpracovává promyšleně. Lze tvrdit, že 
autor zpracoval všechny klíčové zdroje k danému tématu.   

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)

1

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor pracuje se zvolenou metodou ukázněně a věcně. Mírně problematické může být kvnatifikace článků 
z hlediska jejich pozitivity/ negativity/ neutrality (str. 31). Takovéto hodnocení kódovací jednotky na úrovni 
článku je vždy mírně řečeno problematické, leč se opakovaně také vyskytuje.
Jen v ojedinělých případech se v práci vyskytují jazykové krkolomnosti - str. 20: "Za necelou dekádu se deníku 
podařilo vypracovat na jednoho z lídrů…". Jinak je práce zpracována velmi pečlivě. Kvantitativní obsahová 
analýza mohla být doplněna intenzivnějšími interpretacemi výsledků. Autor mohl více a konkrétněji rozebrat 
tématickou agendu mediálního pokrytí České republiky. Výzkumná část působí velmi úsporně, to ale může být 
tradičním průvodním rysem kvantitativní obsahové analýzy, která je založena na statistickém zpracování 
velkého množství dat. Autor se mohl ve výzkumné části práce zabývat více také otázkou agenda building a 
rozborem, jaké konkrétní události stimulovaly mediální pokrytí České republiky zahraničními deníky.  

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Autor se danému tématu věnoval pečlivě. Zpracoval relevantní rozsah odborné literatury. Výzkumná část je 
kvalitní, leč působí místy úsporně. Práci rád doporučuji k obhajobě,

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Které konkrétní události vyvolaly nejsilněíš pokrytí České republiky zkoumanými deníky?
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!


