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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 odchýlila od předložených tezí tím, že zredukovala množství materiálu k analýze, což se v tomto 

případě jeví jako vhodné – i tak byl objem zpracovaného materiálu na diplomovou práci dostatečný. Drobnou 

poznámku bych měl jen k tomu, že je odchýlení od tezí vysvětleno až v empirické části, najmě na dvou různých 

místech (lépe by bylo zařadit někam k úvodu a v jedné podkapitole vysvětlit všechny změny). 

 

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 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce trpí poměrně častým problémem neprovázanosti teoretické a empirické části. Teoretická část, která stojí 

v podstatě na čtyřech autorech (McQuail, Frost, Elliott a především pak Moravec), neposkytuje autorce 

dostatečný odrazový můstek k formulování jasně zacílených výzkumných otázek a hypotéz. Mezi použitou 

literaturou nenajdeme jediný článek ze zahraničních odborných časopisů (přitom například databáze Sage 

v oblasti novinářské etiky nabízí přes šest tisíc textů; velmi užitečný by autorce byl zejména dnes už v podstatě 

kanonický článek Tiiny Laitily z European Journal of Communication 10(4) z roku 1995, jenž porovnává etické 

kodexy napříč evropskými zeměmi); vzhledem k zaměření práce pak velmi výrazně chybí rozbor (společenských) 

hodnot, z nichž novinářská samoregulace vychází (v tomto smyslu by přínosem byla McQuailova Media 

Performance, případně Jakubowiczovo Rude Awakening). Naopak rešerše dobových materiálů, na jejichž 

základě je rekonstruován společensko-politicko-mediální kontext zkoumaných období je ne velmi dobré úrovni. 

Jistým problémem je však tendence autorky zdroje, které využívá, řadit za sebe bez výraznější interpretace, 

doplnění či kritiky – a nevyužívat je tedy pro stavbu vlastního argumentu. To je zřejmé především v kapitole 2.2, 

která je v podstatě převyprávěním Moravcova článku bez větší přidané hodnoty. 



Empirická část je z mého hlediska poněkud rozpačitá. Na jednu stranu je zjevné, že autorka se pokusila dostupný 

materiál poctivě zpracovat, na druhou stranu ovšem zvolenou metodu kvalitativní obsahové analýzy příliš 

nezvládla. Kvalitativní obsahová analýza postavená na otevřeném a axiálním kódování usiluje o to jít za zjevné, 

zde ale na rovině zjevného vesměs zůstáváme; kategorizace tu spíš než k analýze slouží k uspořádání materiálu, 

v některých momentech pak i k rekonstrukci historického vývoje samoregulace přiblížením zlomových 

okamžiků, jež její formování ovlivnily (kap. 3.2.4). Práce tak zůstává na deskriptivní rovině, což sice neznamená, 

že by nepřinášela zajímavé poznatky, nedosahuje ovšem ambicí, které si autorka stanovila. Řada kategorií, 

k nimž autorka dospěla nemá přílišný vztah k výzkumné otázce (která zní: Jaký byl postoj médií 

k samoregulaci?). To, která média jsou kritizována a kdo je v roli kritika, je bezpochyby zajímavá informace, 

pokud si ale klademe tyto otázky, byla by vhodnější kvantitativní analýza. K vlastní výzkumné otázce se tak 

vztahuje v podstatě jen dvě kategorie (Postoj k samoregulaci a Definice role médií a novináře; druhá 

ze jmenovaných je navíc zpracována výrazně lépe než ostatní). Problematický je i způsob konstrukce kategorií, 

jež z podstaty věci mají být exkluzivní (tj. nemají se překrývat); tato podmínka však v několika případech není 

naplněna (např. kategorie v podkapitole 3.2.1 a 3.2.3 a analogicky 3.3.1 a 3.3.3 – tj. kritika a definice role 

novináře). Kategorie "Online média" (kap. 3.3.6) je pak, zdá se, konstruována na základě jediného výskytu, což 

opět neodpovídá standardům aplikované metody. 

Navzdory tomu, že deklarovaným cílem práce je popsat, jak se k samoregulaci stavěla média, se text mnohdy 

věnuje tomu, jak se k ní stavěli různí, zejména političtí aktéři, kteří skrze média k tématu promlouvali. Chybí 

bližší objasnění klíče, podle něhož byl vybrán výzkumný vzorek. Kvantitativní analýza podnětů k Etické komisi 

Syndikátu ČR je i v takto hrubé podobě docela zajímavá, prostor, jenž jí autorka věnuje, ale naznačuje, že jde jen 

o jakýsi přílepek – z mého hlediska by se práce obešla bez ní. 

Na některých místech se setkáváme s hodnotícími soudy, které odrážejí autorčin světonázor a v analytické práci 

by se vyskytovat neměly (slovo bohužel, formulace typu "Kladně lze hodnotit postup Respektu…"). Konečně 

mne čtení práce přivedlo k otázce, zda by produktivnějším obdobím k hodnocení nebyly namísto porevolučních 

let např. roky 1995–1998, kdy se jednotlivé samoregulační normy rodily (a lze předpokládat, že to bylo 

v médiích nějak reflektováno). 

Navzdory všemu řečenému však závěry, k nimž autorka dospívá, nejsou bez zajímavosti (některá témata 

z diskuse mizí atp.). Některé poznatky by určitě stálo za to rozvést, případně se jim dále věnovat – třeba 

skutečnost, že těžištěm diskusí o samoregulaci médií se v druhém období stává časopis Respekt. Práce je proto 

bezesporu přínosná a autorka je schopna nabídnout kvalitní zhodnocení jejího 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  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Autorka zvládla svůj text logicky vystavět a své závěry řádně odargumentovat. Jistou výtku bych měl jen 

k podkapitolám "Shrnutí" na konci jednotlivých bloků empirické části (podkap. 3.2.7, 3.3.8 a 3.5.1), které se 

vesměs překrývají se závěry v kap. 3.4; podkapitola 3.5.1 navíc neslouží jako shrnutí, ale jako pokračování 

prezentace výsledků. Rovněž kontextové informace ke zkoumaným obdobím se vyskytují na dvou různých 

místech – u přehledu vývoje samoregulace a pak v empirické části; obecně by bylo vhodnější kontextové údaje 

zcela vyjmout a empirickou část ponechat na prezentaci výsledků. Trochu zmatečné je sestavení položek 

v seznamu literatury – rozlišování na "knihy" a "články" lze akceptovat, i když se příliš nepoužívá a je trochu 

matoucí; co ale skutečně ztěžuje orientaci, je rozdělení analyzovaných textů po jednotlivých letech a médiích, 

nadto s volbou nešťastného grafického odlišení uvedených skupin. 

U některých citací není zřejmé, zda jde o parafrázi, či přímou citaci (např. s. 20 a citace Karen Gammelgaard). 

Z hlediska terminologie poněkud chybí termíny spojené se zvolenou metodou (otevřené kódování, axiální 

kódování); místo nich si autorka vypomáhá opisy. 



S povděkem kvituji vysokou jazykovou, stylistickou a formální úroveň práce, která je téměř prostá gramatických 

chyb, je zvládnutá po typografické stránce (snad až na jednopísmenné předložky na konci řádků) a napsaná čtivě 

a srozumitelně (jen pozor na publicismy typu ("internet může kontury těchto kvalit dále rozmazávat" na s. 59, 

"Česká tisková rady bylo mrtvě narozené dítě" na s. 8).  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka se věnuje bezpochyby zajímavému tématu a naplnila požadavky kladené na diplomové práce. Oceňuji 

vysokou formální a jazykovou úroveň textu – tyto potěšitelné (protože nesamozřejmé) faktory ovšem nemohou 

zcela zakrýt jeho obsahové a analytické nedostatky. Empirický materiál, s nímž autorka pracovala, skýtá velké 

možnosti, jeho analýza ovšem zůstala poněkud na půli cesty – i tak ale přináší některá zajímavá zjištění. 

Skutečnost, že jej autorka nedokázala úplně "vytěžit" částečně souvisí i s povrchní rešerší literatury a 

nedotaženou teoretickou částí, která pro analýzu neskýtá patřičnou oporu. Analýze pak poněkud chybí 

zhodnocení proměny mediálního systému nejen z hlediska právního, ale také z hlediska mediální technologie. 

Práci navrhuji hodnotit jako velmi dobrou.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Nabídněte prosím přehledný seznam extramediálních faktorů, jež podle vás mohly ovlivnit proměnu 

v postojích k novinářské samoregulaci, kterou v práci popisujete. (Poněkud vágně mluvíte o "vývoji 

společnosti" po "čtyřiceti letech komunismu" – zajímalo by mne, jaké konkrétní aspekty tohoto vývoje 

podle vás mohly mít na postoj k samoregulaci vliv.) 

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! 

 


