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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 ve své práci drží stanovených cílů, též struktura práce odpovídá schváleným tezím. Mírná změna 
tématu je dána faktem, že v mezidobí mezi schválením tezí a  dokončením práce přestal daný server fungovat 
v analyzované podobě, což se projevilo nejen zákonitou nutností psát v o něm v minulém čase, ale i v obsahové 
stránce, která musela vzít v úvahu i důvody této změny.  
 
Autorka v popisu postupu při zpracování materiálu uvádí, že "proběhne obsahová analýza serveru", přičemž 
nijak nesecifikuje metodologii dané analýzy. Metodologie není nijak specifikována ani v práci samotné. Použitý 
způsob popisu či shrnutí obsahové stránky serveru nelze označit za obsahovou analýzu v podobě chápané 
mediálními studii. 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka v úvodu práce stručně, leč výstižně a dostatečně ozrojovaně popisuje koncept agenda setting. Tento 
koncept však v další práci není prakticky vůbec aplikován a kapitola tak působí značně samoúčelně. Autorka 
nijak nezkoumá vliv agendy přinášené serverem mediainfo na agendu rezonující ve společnosti (ať už laické, tak 
odborné). V úvodu sice konstatuje, že "články publikované na serveru mediainfo.cz se ale staly řasto citovaným 
zdrojem", ovšem nijak toto tvrzení nedokládá relevantními daty.  Přitom nějaká forma citační analýzy by se 
přímo nabízela už ze samotného názvu práce a byla by dle mého názoru rozhodně přínosnější než zcela 
nedotažené hledání souvislosti s nastolováním agendy.  
 



Je poměrně obtížné hodnotit zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu, pokud autorka toto zpracování 
nijak blíže nenastiňuje. Chybí jakýkoliv popis metodologie, přičemž z pojmu "teoretická kvalitativní analýza" 
uvedeného v úvodu práce lze jen těžko tuto metodologii dovodit.   
 
V závěru práce autorka poměrně logicky a podloženě shrnuje svá zjištění, ovšem přídává tvrzení, že "drtivou 
většinu čtenářů tvořila odborná veřejnost", které není jakkoliv podloženo. Není zřejmé, zda autorka čerpá 
z nějakých konkrétních dat či vlastních dojmů. V prvním případě by však každopádně měl být uveden zdroj, 
v druhém případě by bylo nutné provést vlastní šetření (které by mimochodem bylo též nesporným přínosem 
práce pro pochopení zkoumaného významu daného média).   
 
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 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Z hlediska poznámkového aparátu je poměrně nezvyklé (i když formálně správné a z mého pohledu i vcelku 
praktické) uvádění celých odkazů v poznámce pod čarou a nikoliv přímo v textu tzv. harvardským stylem. 
Citační norma však umožňuje oba typy. Značně nezvyklý je i způsob odkazování na e-mailovou komunikaci 
obsahující i message-ID.  
 
Stylistická úroveň práce odpovídá často spíše žurnalistickému formátu než odbornému pojednání. Text tak 
obsahuje formulace typu "Na facebooku se mediar.cz k poslednímu říjnu "líbí" více než 13 000 lidí" (str. 20) či 
"Díky této koncepci se memusíme bát, že by autoři článků nebyli dostatečně rozmanití" (str. 19) apod. Některé 
"neodborné" formulace lze připsat snaze přiblížit se formě  analyzovaných článků, leč není jasně zřejmé, zda 
uvozovky značí citaci či odstup autorky od uvedených výrazů (např. na straně 16 "s nelíčeným zápalem" a  "kam 
vítr, tam plášť" nebo "kdo viděl nový film Čtyřlístek (…), musí souhlasit…"). 
 
Z hlediska grafické úpravy lze vytknout snad pouze samostatná písmena na koncích řádků a též odsazování 
prvních řádků odstavců, ač je mezi odstavci ponechána mezera.  
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka se pokusila shrnout význam serveru mediainfo.cz pro českou mediální sféru. Je však nutné konstatovat, 
že bohužel zůstala pouze na půl cesty. Podařilo se jí nalét místo daného média na trhu serverů s mediální 
tématikou, tj. vymezit a odlišit jeho obsahovou stránku, porovnat návštěvnost či "oblíbenost" a do značné míry 
určit jeho přednosti, ale i nedostatky, které mohly stát za jeho ukončením. Nepodařilo se jí však analyticky 
aplikovat koncept agenda setting a tak popsat skutečný vliv serveru.  
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována stupněm velmi dobře až dobře.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Ač autorka dochází k závěru, že se server snažil oslovit zejména čtenáře z řad laické veřejnosti, nijak 

neřeší jeho význam z hlediska podpory mediální gramotnosti. Lze na podobné projekty nahlížet i touto 
optikou? A pokud ano, z jakého důvodu se autorka tomuto aspektu nevěnovala.  

5.2 Může autorka blíže popsat použitou metodologii či postup "obsahové analýzy" serveru? 
 
 



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! 
 


