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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) 
Česká tisková kancelář, hloubkové rozhovory s novináři, managementem , zástupci politických stran, to vše ve 
výsledném textu chybí, i ten název práce je zavádějící (rok 2012 NENÍ reprezentativním vzorkem celého období 
2010-2014). 
 
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 4 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 5 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 5 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Na necelých dvaceti stranách teoretické části autor zmíní řadu více či méně s jeho tématem souvisejících 
teorií/konceptů, většinou stylem: něco málo citací z učebnice, pár vět intuitivního mudrování, občas ještě tečka 
ve smyslu "je to příliš složité" nebo "vydalo by to na celou práci" a klopýtáme dál (např. Kapitola 1.2 Regulace 
médií veřejné služby nemá ani jednu stranu a autor v ní zmíní pouze RRTV (nikoliv Radu ČT/ČRo), část o 
normativitě zůstává jen u Čtyř teorií a McQuailova dodatku). Čtenář se velmi často neubrání otázce, zda autor 
porozuměl alespoň základům toho, čemu se věnuje jeho obor a jeho diplomová práce, viz např.:  
"Výše ročních rozpočtů dosahuje u jednotlivých médií až několik miliard českých korun (v roce 2014 u České 
televize cca 7 miliard českých korun, u Českého rozhlasu přes 2 miliardy korun), které jsou investovány do 
samotného provozu médií, mzdové a další prostředky, ale také třeba na vyvíjení vlastní tvůrčí činnosti. Zde 
nastává bod sporu, protože např. u České televize z hlediska rozvíjení podnikatelské činnosti určitě  
lze obhájit již x-tou řadu tanečního seriálu Star Dance, z hlediska vyváženosti médií veřejné služby a plnění 
jejich zpravodajských cílů je už situace ošemetnější. Pořad má ambice bavit o sobotním večeru a kromě 



předvedení tanečního umění neklade na diváka vyšší požadavky či ho nijak nevzdělává. Star Dance může být 
přesný příklad toho, jak veřejné prostředky, resp. jejich nemalá část, mohou sloužit k nesprávnému cíli v 
médích veřejné služby z hlediska naplnění zpravodajských hodnot směrem k divákovi". 
Empirická část je podobně tristní - nese sice některé formální znaky provádění kvantitativní obsahové analýzy, 
ale jen na první pohled. Krom výběru reprezentativního vzorku není autor schopen ani definovat kódovací 
jednotku (na str. 34 tvrdí, že "byla jako kódovací jednotka zvolena alespoň dvojitá slovní reakci… jednověté 
odpovědi byly vyloučeny z důvodu absence dalšího rozvinutí v pořadech a tím pádem tematické 
bezvýznamnosti"; kódovací kniha je naopak stavěna dle celého pořadu jako jedné kódovací jednotky, ale jako 
celek by těžko fungovala, neboť počítá jen s jedním politikem a tématem v pořadu) nebo indikátory, resp. 
proměnné, které by ověřovaly hypotézy - viz jeho věty o tom, že "nebylo lehké nastavit nějakou metriku, která 
by pomohla změřit míry objektivity, nestrannosti a vyváženosti ve zkoumaných pořadech. Přesto byla 
nadefinována stupnice tří proměnných, kdy slovo ANO u pojmů znamenalo pořad objektivní, vyvážený i 
nestranný, slovo NE přesný opak a NELZE URČIT dostávalo svému významu."(!!) 
 
 
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  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 4 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Občas lze najít nedostatečně označený citát (např. str. 11), často od boku vystřelenou formulaci (na str. 34 autor 
slovy "pořad je velice konzervativní" nepochybně míní, že má ustálenou dramaturgii)  či tvrzení ("Výběr relací 
vycházel z hlavního faktu nepřetržitého a periodického vysílání obou pořadů po celé zkoumané období let 2010-
2013, což bylo kritérium, kterého žádný jiný pořad médií veřejné služby nedosáhl"), asi nejrušivější je ale 
autorův lopotný a kostrbatý styl, umocněný občas až bizarní volbou slov (viz hned úvodní stranu: "Jejich 
tematická náplň nesmí být z podstaty hnána vidinou zisku jako u komerčních médií, ale v rovnoměrném  
produkování obsahů ve všech oblastech lidské kultury a společnosti, aby byla saturována. Jelikož oblastí této 
práce ve vztahu k médiím je český politický život či lépe sféra, diplomová práce se bude ubírat především tímto 
směrem, a to zejména z důvodu důležitosti médií tak, jak ji předkládají Jirák s Köpplovou…").  
I když se lze setkat i s formulací "média jsou financované", relativně nízký počet pravopisných prohřešků může 
být druhým z důvodů, proč by komise mohla uvažovat i o přijetí předkládané diplomové práce (prvním je těch 
několik učebnic, se kterými autor pracoval).  
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předkládaná diplomová práce se snad ve všech hodnotitelných/měřitelných aspektech nachází na samé hraně 
přijatelnosti, finální verdikt nechť určí komise SZK dle výsledku ústní obhajoby. 
 
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 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


