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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE  („kliknutím“ zak řížkujte 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 

     

 
KOMENTÁ Ř (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předložená diplomová práce se jen dílčím způsobem odchyluje od tezí, a to konkrétně volbou jiného 
vzorku pro analýzu, než bylo původně plánováno. Změna je ale v práci dostatečně vysvětlena a souhlasím 
s autorkou, že je vhodná.  
 
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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického 

výzkumu 
2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁ Ř (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Ve svých úvodních rešerších, které mají připravit východisko pro její vlastní výzkum, se autorka bohužel 
velmi často spoléhá na základní oborové učebnice či slovníky (McQuail, Jirák-Koepplová, Reifová a kol., 
Trampota, dokonce Kunczik!), chybí aktuální odborné články, které by nabízely analýzy témat podobných 
tomu, které autorka sama zpracovává. To považuji na úrovni magisterského studia za nedostačující a 
takové zdrojování je zřejmě i příčinou toho, že výsledky analýzy nejsou zřetelně a systematicky 
interpretovány v oborovém kontextu - v práci není v podstatě jasně konstatováno, o čem výsledky analýzy 
vypovídají, zda odpovídají obecným trendům v médiích, jestli jsou něčím překvapivé, nebo potvrzují 
závěry existujících zdrojů k tématu (o čem např. vypovídá, že většina analyzovaných článků byla 
zprávou?). Metodologická část práce je z mého pohledu zbytečně výkladová až didaktická (formálně 
nevhodná), přitom ale chybí zřetelný popis způsobu, jakým autorka postupovala při kvalitativní analýze. 
Ta tak působí v podstatě jen jako jakýsi předvýzkum, není jasné, jestli autorka systematicky data 
kódovala a jakým způsobem. Za zbytný považuji popis vybraných médií (s. 39-41) založený de facto na 



veřejně dostupných informacích, navíc zřejmě PR charakteru. Na s. 42 autorka za velkou výhodu 
kvantitativní analýzy označuje její objektivitu - na magisterském stupni už by o takových soudech měla 
panovat určitá skepse. Samotná analýza jistě stála autorku velké úsilí, je prezentována přehledně a 
srozumitelně, moje výtka však směřuje k již zmíněnému nedostatku interpretací dat, chybí návod, jak 
výsledkům rozumět. Řada závěrů je navíc velmi zřejmých (např. to, že nejvíce se o tématu referovalo 
v době únosu a navrácení dívek a v době zveřejnění videí s nimi), což vede k otázce, jestli se autorka 
nemohla v analýze soustředit na složitější otázky a zda neměla testovat komplikovanější hypotézy. Za 
problematické považuji také to, že autorka pracuje s absolutním počtem článků (nikoli s procentuálním 
podílem), což není zcela vhodné při komparaci denního zpravodajství a týdeníkové produkce. Také 
některé závěry, např. autorčina spekulace o motivech médií (zvýšit zájem příjemců), nemohou být 
založeny jen na analýze obsahu nebo vlastní domněnce.   
 
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  2 
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 
 
KOMENTÁ Ř (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura p ředložené práce je logická a závěry jsou podložené, jen mám výše uvedené výtky k nedostatku 
jejich interpretace. Po jazykové stránce je text v pořádku, vyskytují se jen občasné drobné chyby a 
překlepy. Na s. 34 autorka cituje francouzský zdroj v tom smyslu, že ve světě bylo v roce 2014 evidováno 
118 případů únosu novinářů - zdroj však v originále píše "118 journalistes tués dans le monde", což podle 
mého znamená, že bylo zabito, nikoli uneseno 118 novinářů. Matoucím způsobem nejsou jednotlivé grafy 
a tabulky v textu značeny např. jako Graf 1 či Tabulka 3, ale jako "Příloha č. 1" - pokud však autorka 
grafy a tabulky umisťuje přímo do textu, neoznačovala bych je jako přílohu. Graf na s. 52 a 53 je 
nevhodně rozdělen na dvě stránky (titulek je na předchozí stránce), na s. 74 je graficky neuspořádaný graf 
(č . 32).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Barbora Švehlová zpracovala ve své diplomové práci zajímavé téma, zodpovědně přistoupila k přípravě 
tématu i samotné analýze. Kvatitu práce však podle mého oslabuje nedostatečná provázanost teoretických 
východisek a výsledků analýzy, takže práce neposkytuje dostatečně jasný argument týkající se toho, o čem 
získaná data vypovídají. Autorka tak sama oslabuje význam své práce tím, že nenabízí interpretaci 
významu svého výzkumu v oborovém kontextu. Kvalitativní analýza je opravdu spíše jen doplňkem práce 
v podobě jakéhosi předvýzkumu. Přesto práci považuji za pečlivě zpracovanou, ačkoli ne zcela dotaženou 
případovou studii, a navrhuji hodnotit ji stupněm velmi dobře.  
 
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“ zak řížkujte 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! 
 


