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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) 
Autor měl již od začátku vcelku jasnou představu, jakými cestami a k jakému cíli se bude ubírat. Jen to 
provázání psychologie a behaviorální ekonomie s mediálními studii se nakonec konalo méně, než autor 
předpokládal (a, popravdě, i méně než by bylo záhodno). 
 
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 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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Teoretická část je postavena na vědění autorem dříve studovaných oborů a na oponenta působí velmi 
přesvědčivě a zajímavě. Na druhou stranu stále svědčí o tom, že autor své dosavadní znalosti mohl během 
studia našeho oboru obohatit více - viz tvrzení "Tento důvod by však do velké míry měl být, alespoň v tržním 
prostředí, redukován konkurenčním prostředím - mediální organizace sledují spíše zisk než osobní názory 
svých zaměstnanců či majitelů" (str. 11) a srovnej s "W. Breed ve své studii (1955) zkoumal, jak je ovlivňován 
výběr zpráv ve středně velkých novinách. Zjistil, že majitelé novin jsou de facto gatekeepeři, kteří působí skrze 
nepřímé prostředky tak, aby zajistili, že zveřejněny budou pouze zprávy vyhovující vnitřní politice média 
(Shoemaker et al., 2009)" (str. 13) či dokonce autorem zavedeným termínem "podnikatel s dostupností". 
Provedení empirické části vysoce překračuje standard, se kterým jsme zvyklí se u diplomových prací, 
postavených na kvantitativních metodách, setkávat. Nejsem si jist, zda autor neměl své interpretace, namísto 
držení se původní teze o rozdílnosti, směřovat spíše k úvahám, o čem svědčí převážně zjištěné shody - např. 
nevytvářet 'krátké spojení' mezi 'odpůrci imigrantů' (toto brutální zjednodušení je snad v rámci použité metody 
akceptovatelné) a Bleskem a místo toho se zaměřit na obecné vnímání bulvárního tisku. 
 



 
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 3 
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)  
O ne zcela využitých možnostech při studiu mediálních studií svědčí autorovo apriorní zacházení např. 
s termínem objektivita ("neobjektivní titulky", "Článek byl vybrán tak, aby objektivitou svého obsahu byl 
"publikovatelný" jako pro Blesk, tak pro Hospodářské noviny a participanti nemohli pojmout podezření, že je 
článek pro Blesk příliš objektivní a pro Hospodářské noviny příliš neobjektivní"), i když chápu, že v rámci… 
atd. viz výše. Naopak u evidentního znalce teorií pravděpodnosti mne překvapilo tvrzení o mediálním obrazu 
slona a jeho účinku (str. 15). 
Je škoda, že se autor nenechal přesvědčit, že nemá slovo "partisan" překládat jako "partyzánský", ale jako 
"stranický" či "stranící" (zvlášť když sám mluví o prosazování agendy politických stran nebo zájmových 
skupin). 
Opravdu je přesné tvrdit, že "Lewin primárně zkoumal, jak se mění stravovací návyky uvnitř populace"? 
Práce prošla důkladnými korekturami, které občas unikly překlepy ("Lewinovo domněnku", "podléhaló") či 
neobratné výrazy ("je společností trestán její nelibostí"). 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autor postupoval při tvorbě diplomové práce samostatně, což nám bylo jasné už při koncipování tezí. Přesto je 
možná škoda, že došlo jen na jednu konzultaci, mohli jsme se dostat dál než jen k "překonávání terminologické 
propasti" (citát z poděkování v DP) a propojit autorovy znalosti z předchozího studia s naším oborem ku 
oboustranné spokojenosti. Ještě k té jediné konzultaci někdy v první polovině prosince - dnes se mi zdá až 
neuvěřitelné, jak výrazně se práce proměnila a za jak krátkou dobu… V této krátké době však autor bohužel 
svévolně změnil i název práce, a to velice nešťastným ("mass mediální"!!) způsobem. Dostaví-li se ke státní 
závěrečné zkoušce s předtištěnou přelepkou, kterou budeme moci na místě opravit titulní stranu výtisku 
určeného do knihovny, nebo nejlépe přinese jeden nový, opravený výtisk, pak navrhnu komisi klasifikovat 
předloženou diplomovou práci stupněm výborně. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Co Noelle-Neumann? 
5.2 Jak při rozhodování komise o výsledku vaší obhajoby (příp. celé SZK) budou soupeřit Systém(y) 1 a 

Systém(y) 2? 
5.3 Jestliže tenhle posudek občas naznačuje v souvislosti s vaším magisterským studiem našeho oboru 

nevyužitou příležitost, co takhle doktorské? 
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! 
 


