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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 se od cíle a techniky definovaných v tezích odchýlila ve výzkumné části své diplomové práce. Detailněji 
odchýlení vysvětlím níže.   
 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 5 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V teoretických východiscích je práce soudržným výkladem klíčových konceptů politicko-ekonomického 
uvažování o médiích, autorka v logickém sledu přechází od obecných informací o globálních trendech 
v komunikaci k popisu českého prostředí a vývoje v majetkové struktuře českých médií. Pracuje sice spíše se 
základními texty, ale její vhled do tématu představený v první části práce je funkční. Bohužel se jí nepodařilo 
teoretické poznatky dostatečně zúročit v samotné výzkumné části práce, která včetně shrnutí teoretických 
východisek, diskuse a závěru má pouhých 10 stran textu. Nízký počet stran v tomto případě bohužel 
koresponduje s velmi nedostatečnou kvalitou výzkumu. Autorka oproti tezím redukovala výzkum jen na tištěná 
média (je to zřejmé už z titulu celé práce), což však nikde v textu nevysvětluje, neobhajuje ani to, že rezignovala 
na "kvalitativní rozbor některých zajímavých jevů/kauz". Zásadnějším nedostatkem výzkumé části práce je však 
to, že vůbec není zřejmé, jak autorka postupovala při kódování dat (v práci chybí kódovací kniha), "hypotézy" 
jsou formulovány tak, že v podstatě neumožňují jednoznačnou verifikaci (nejsou jasnými konstatováními, jejichž 
platnost je možné kvantitativně ověřit, jedná se o cca desetiřádkové popisy situace na mediálním trhu 
v jednotlivých zkoumaných letech). Pokud dobře rozumím definici vzorku, pak autorka pracovala pouze se 40, 
resp. 43 články ze čtyř, resp. šesti deníků za každý rok, což považuji za zcela nedostatečný vzorek pro 
kvantitativní analýzu. Srozumitelná není ani autorčina interpretace dat (za nepříliš vhodné považuji umístění 
všech grafů do příloh, přehlednější by bylo integrovat je do textu). Část práce, v níž se autorka věnuje 



teoretickým východiskům svého výzkumu, tak kvalitativně (i kvantitativně) zcela zastiňuje část výzkumnou, která 
nesplňuje základní požadavky na empirický výzkum v kvalifikační práci. To odpovídá také způsobu, jakým 
autorka práci konzultovala - zatímco teoretická východiska prošla procesem konzultací a následných úprav, 
výzkumnou část jsem jako vedoucí práce viděla poprvé až po odevzdání textu.  
 
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  3 
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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura teoretických východisek je logická a předkládané argumenty jsou důkazem autorčina vhledu do tématu. 
Její výzkumné závěry však považuji za zcela nepodložené, což je způsobeno nejasnou formulací hypotéz a 
nesrozumitelnou prezentací celého výzkumného procesu. V textu se objevují překlepy (M. Tchatcher - s. 8, v 80. 
Letech - s. 8, "zajímavé tyto systém studovata" - s. 10), chyby ve shodě větných členů ("agenturám 
obchodovaných" - s. 40, "vůči opatřením nastavených" - s. 43, "nejaktivnější byly... vydavatelé" - s. 45, "deníky 
měli majitele" - s. 46, "působilo... v branži... polovina... novinářů" - s. 51), místy zůstala v textu pracovní 
poznámka "odkaz" značící místo, kam chtěla autorka zřejmě doplnit odkaz na literaturu (s. 8 a 9). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Evy Bendlové je v úvodu slibným vhledem do problematiky, kterou se autorka rozhodla 
zkoumat. Bohužel se jí však nepodařilo kvalitu teoretických východisek udržet v druhé části textu, v samotném 
výzkumu, na kterém se zřejmě projevilo podcenění přípravy a času nutného k vypracování originálního výzkumu. 
Vzhledem k nedostatečné kvalitě výzkumné části práce ji považuji za obtížně obhajitelnou - přiznávám však 
autorce právo práci před komisí obhajovat.  
 
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! 
 


