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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) 

Teze a výsledná práce se shodují ve všech podstatných ohledech, tj. volba tématu a cíle práce, navržený a 

provedený postup, struktura práce a rozvržení kapitol. Jediný zjevný nesoulad spočívá ve struktuře teoretické 

části, kde teze akcentují diskusi komunikačních modelů. Tato část je ve výsledné práci zahrnuta, ale důraz byl 

přesunut na úvod ke vztahu behaviorální psychologie a komunikace. Byť tuto výslednou podobu nepovažuji za 

oborově nejpříhodnější, kvalita práce ani její celkové strukturování tím nejsou výrazně dotčeny, proto tento 

nesoulad nepovažuji za problematický. Soulad tezí a práce svědčí o tom, že autor měl jasnou představu o svém 

záměru, zejména s ohledem na praktickou část, a pracoval na něm systematicky. 

 

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 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

 

 

V předložené práci se autor pokouší ověřit platnost efektu nepřátelských médií s pomocí experimentálního 

výzkumu zaměřeného na kontext recepce, který zde na rozdíl od výzkumů zohledňujících dosah média a zdroje 

sdělení operacionalizuje jako typ média na škále bulvární a seriózní tisk. Autor postupuje tak, že nejdříve vyloží 

koncept kognitivních chyb z perspektivy behaviorální psychologie a následně se věnuje jejich možným projevům 

v mediální komunikaci. Efekty zkreslení informace popisuje pro tvůrce i příjemce mediálních obsahů. Větší 

pozornost pak věnuje efektu nepřátelských médií, podle kterého mají lidé sklon v případě vyhraněných témat 

vnímat sdělení jako zkreslené, pokud se objeví v médiích s masovým dosahem. Následně autor konstruuje 

experiment, kterým chce ověřit, zda na předpokládaný efekt má vliv i důvěryhodnost média (nejsem zcela 

přesvědčen o tom, že si je autor vědom posunu, který oproti dosavadním studiím provedl, tj. že se pohybuje již 

výlučně v prostoru masové komunikace). Experiment spočívá v dotazníku, který byl manipulován s ohledem na 



médium, jež je uvedeno jako zdroj krátkého článku věnujícího se kontroverznímu tématu uprchlické krize. 

Získaná data jsou následně statisticky vyhodnocena a interpretována. Nutno podotknout, že autor s daty nakládá 

poměrně zodpovědně. Na několika místech jsem chtěl uvést výtku, ale autor mě v následujících řádcích 

přesvědčil, že si je omezení daných jeho daty vědom (jedná se především o nedostatečnou hodnotu hladiny 

významnosti u tabulky č. 4). I přesto však nepovažuji uvedení tabulky č. 7 za korektní v kontextu těsně 

předcházejícího tvrzení o existenci signifikantního vztahu a až mnohem dále následující relativizace interpretace. 

Další výtkou může být aplikace testu dobré shody u tabulek 8 a 9, ty však do analýzy naštěstí nezasahovaly. 

Uvítal bych také uvedení síly vztahu u grafu č. 3 (který není, jak autor tvrdí "vizuální zobrazení hodnot 

uvedených v tabulce 7, ale pouze její části). Analýza samotná pak jednoznačné závěry nepřináší, neboť efekt 

důvěryhodnosti média se projevil pouze u skupiny respondentů, kteří a priori podporovali tvrdší opatření pro 

řešení uprchlické krize. Přesto lze konstatovat, že aspoň v náznaku experiment prokázal, že vnímání 

důvěryhodnosti média má vliv na vnímané zkreslení sdělení. Závěr práce uvedená zjištění a jejich limity vhodně 

rekapituluje, byť by mu slušelo více propojení s literaturou diskutovanou v úvodu 

 

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 2 

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.)  

3 

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 1 

 

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

  

Zatímco obsahová stránka práce je výborná, konečné zpracování výsledný dojem částečně kazí. Autor zbytečně 

používá anglicismy, přičemž snad největší jazykový paskvil se objevuje přímo v názvu práce: "proces mass 

mediální komunikace" je tak neobvyklý výraz, že se divím, že byly schváleny teze. Pokud by to bylo 

administrativně možné, přimlouval bych za za převázání práce a opravu názvu, aby diplomová práce 

nefigurovala v knihovních archivech tímto způsobem. Práce také není bez pravopisných a stylistických chyb - 

viz např. poděkování nebo str. 1, řádek 5. Chyby jsou to sporadické, ale nikoliv ojedinělé. Angličtina v abstraktu 

a summary by také potřebovala korekturu. Zásadní výtku mám však především pro práci s citacemi. Dalo by se 

odpustit, že se autor nedrží citační normy, ale volí vlastní úzus, který naštěstí aplikuje konzistentně. Co však 

vidím jako velmi problematické. to je neuvádění stránek u přímých citací a řadu neúplných údajů v bibliografii, 

kde často chybí vydavatel či místo vydání. Přílohy jsou s ohledem na design výzkumu velmi vhodně zvoleny. 

Grafické úpravě by slušelo méně kreativity, co se týče kurzívy a tučných fontů.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Předložená práce představuje původní výzkum, v jehož průběhu autor demonstroval dobré zvládnutí 

experimentálního přístupu a statisticky podložené interpretace dat. Teoreticky je práce ukotvena mimo obor 

mediálních studií, což není nutně na závadu, naopak to diplomatovi dává výhodu širšího záběru. Nicméně 

psychologickému úvodu dává poměrně velký prostor, zatímco by v práci měl demonstrovat zvládnutí oboru, 

v němž hodlá absolvovat. Diplomantovy premisy tak jsou svým nominalismem někdy velmi vzdálené školám 

mediální teorie. Autor například suverénně tvrdí, že "obě strany [nabídková a poptávková] jsou složeny 

především z jednotlivců, kteří jsou bez rozdílu ovlivňováni kognitivními biasy" (str. 3). Jak by se tedy autor 

vyrovnal třeba s kulturálně založenými přístupy v mediálních studiích? Behaviorální pojetí účinků médií na 

jednotlivce se v historii oboru ukázalo jako nedostatečné. I v případě autorem široce diskutované teorie 

gatekeepingu následný výzkum shledal jako důležitější vliv organizačních rutin spíše než preferencí jednotlivců. 

Představa, že by tržní prostředí mělo redukovat zkreslení mediálních sdělení (pozn. str. 11), je těžko slučitelná 

s mnoha poznatky, které o pozici médií ve společnosti máme. Tyto poznámky jsou však spíše polemické než 

vytýkací. Po obsahové stránce nemám vůči práci zásadní výhrady, naopak ji celkově hodnotím velmi kladně. 



Samotné výsledné zpracování však již několik dílčích výtek vyžaduje. Pro konečné rozhodnutí o hodnocení 

považuji počkat na průběh obhajoby, ke které práci vřele doporučuji.  

 

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

5.1 Jaká další pojetí publik autor zná a proč se rozhodl vycházet z atomizovaného pojetí? 

5.2 Proč pro experiment zvolil existující článek místo vlastního textu, v němž by mohl redukovat (právem) 

zmiňovaný halo efekt ? 

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! 

 


