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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
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
2
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)
Předloženou diplomovou práci Kateřina Ciborová pravidelně konzultovala a komentáře vedoucího práce jsou
v konečné verzi práce zohledněny. V teoretické části se autorka soustředí na vybrané oblasti sociologie
zpravodajství, hlavní pozornost je věnována mechanisnům budování mediální agendy, zejména práci se zdroji.
Nastavení vlastního výzkumu a formulace výzkumných otázek navazuje na představené studie. Autorka provedla
rozsáhlou obsahovou analýzu (celkem 1825 jednotek), doplněnou o strukturované rozhovory s novináři.
Popisnou kvantitativní analýzu mediálních obsahů tak autorka vhodně doplňuje kvalitativním rozborem
zaměřeným na specifickou oblast mediální produkce. Výsledkem je konzistentní a koherentní práce s jasně
formulovanými cíly a kvalitně provedenou empirickou částí, které předchází rešerše dostupných poznatků a
tematicky relevantních zdrojů.
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
3.4

3.5
3.6

Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

1
2

1
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Kritické komentáře se týkají formálních, v kontextu celé práce spíše okrajových, nedostatků.
V práci se ojediněle objevují překlepy (Amerika, namísto America, s. 98; Paul Mannig, namísto Manning, s. 19),
častěji pak chyby v odkazování (např. chybějící číslo strany, schéma č. 1 a č. 2; chybějící vročení, s. 26, s. 31.)
V odstavcích věnovaných pracem B. Cohena, J. Dearinga a E. Rogerse by bylo vhodné autory řádně citovat (s
uvedením stran). V textu je odkazováno na dvě publikace H. Ganse (1979, 2004), v seznamu literatury je však
uvedena pouze jedna.
Pro anglický termín "agenda-setting" by bylo vhodné používat český ekvivalent "nastolování agendy"
Při referování o konceptu zpravodajských hodnot postrádám kritickou reflexi práce Galtunga a Rugeové z r.
1965.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Předložený text Kateřiny Ciborové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit výslednou známkou výborně.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
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
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Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!

