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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 musela vypořádat s odchodem celého týmu Datablogu IHNED.cz v polovině roku 2014 k jiné 

organizaci (Český rozhlas) a tato událost nemohla neovlivnit studovaný materiál. Místo ukončení výzkumu (a 

práce pouze s články před odchodem) se autorka naopak rozhodla průzkum prodloužit na měsíce po nástupu do 

Českého rozhlasu (říjen 2014). Protože tým novinářů/programátorů může v měsících těsně po nástupu do nového 

prostředí pracovat jinak (z různých, např. manažerských, právních i technických důvodů), je škoda, že se 

kvantitativní zkoumání zaměřuje pouze na novou produkci. Autorka také vynechala metodu zúčastněného 

pozorování, v úvodu práce (s. 4) to zdůvodňuje tím, že "Datablog na půdě Hospodářských novin neexistoval". 

Přesto ale analyzuje výstupy týmu, který přešel k Českému rozhlasu, a neodpovídá tak na otázku, proč nebylo 

možné provést zúčastněné pozorování zde (např. neochota nové institutce pozorování povolit apod.).   

 

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 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Téma "datové žurnalistiky" je poměrně nové a jeho analýza na akademické půdě vítaná. Autorka přinesla 

zajímavé pohledy na tuto novou formu nejen díky svému zájmu, ale i díky jedinečným možnostem rozhovorů 

v Austrálii během svého studia. S poměrně novým tématem se váže i menší množství dostupné literatury, přesto 

se domnívám, že bylo možné najít více zdrojů, které se dívají na datavou žurnalistiku v kontextu mediální 

produkce. Chvályhodné jsou rozhovory s datovými žurnalisty a jejich zahrnutí do příloh v plném znění. 

Jako nedotažený hodnotím kvantitativní část výzkumu (strany 53 - 59), grafy jsou nevhodně zvoleny, 

z "porovnání" prakticky nic nevyplývá (srovnávat dva po sobě jdoucí měsíce navzájem je velmi arbitrární). 

Metodika kvantitativní analýzy není dostatečně popsána (chybí kódovací kniha, hypotézy apod.), místo toho je 

úvod kapitoly č. 4 velmi upovídaný.  Věta "V říjnu  bylo  vydáno  o deset  článků  více,  protože  události  voleb  



nabízely  mnoho  příležitostí  pro  napsání článků" (s. 57) je ukázkou toho, proč je jasná metodika důležitá - 

umožní výzkumníkovi transparentně stanovit, co zkoumá a co nezkoumá. Vztah s aktuálními událostmi tento 

kvantitativní výzkum neanalyzoval, stejně jako nezjišťoval, zda mimo volby je více nebo méně "příležitostí pro 

napsání článků". Typy grafů nejsou vhodně zvoleny a data nejsou vhodně popsána, což je u práce zabývající se 

(byť okrajově) prezentací dat ironické. Není také jasné, jak může být "vizuální forma výstupu" mít podobu 

"audio" (s. 58). Autorka se mohla například zaměřit na navázání produkce datového týmu na produkci mateřské 

organizace - taková data, rovněž kvantifikovatelná, by byla pro výzkumníky mnohem zajímavější, než graf 

s počtem článků a jejich tématy. Rovněž není jasné, co bylo kódovací jednotkou (článek, vizualizace, grafický 

výstup, téma?), proto Graf č. 6  (s. 58) nemá takovou vypovídající hodnotu, jakou by mít mohl. Autorka na straně 

57 píše "V listopadu se objevuje navíc časoměrná fotografie jako forma zobrazení," tato věta je naprosto 

nesrozumitelná, a to i pokud si čtenář díky dalším popiskům domyslí, že jde o fotografii časosběrnou - není jasné, 

jaká je úloha časosběrné fotografie v datové žurnalistice a z textu práce se nedozvíme ani název článku, kde byla 

použita. Autorka v úvodu správně cituje (Halevy, 2013), že "vizualizace dat nemají smysl samy o sobě" (s. 9), 

přesto grafy, které používá, někdy neplní naprosto žádnou smysluplnou úlohu. Například graf č. 8 (s. 63), 

srovnávající podmínky v ČR a Austrálii, se tváří jako spojitý graf, ale ve skutečnosti na jedné ose stovnává počet 

obyvatel a mzdu v českých korunách, zřejmě aby tak autorka podpořila svoje tvrzení, že "vyšší příjmy 

osvobozují australskou populaci od základních životních starostí a napomáhají k zájmu o věci veřejné" (s. 62). 

Toto tvrzení jde ale zcela nad rámec jednoduchého srovnání průměrné mzdy (vhodné by bylo např. srovnávat 

spíše kupní sílu), navíc předpoklad, že populace s vyššími přímy se více zajímá o veřejné věci, není nijak 

podložen. Na straně 59 autorka konstatuje: "Jedním z přínosů datové žurnalistiky, zmíněných v teoretické části 

je, že pomáhá otevírat diskuzi o důležitých celospolečenských tématech, a tím může dosahovat změn  

ve společnosti.  Došli jsme k závěru, že v České republice tohoto potenciálu datové žurnalistiky není zcela 

využíváno." K tomuto závěru ale těžko mohla dojít kvantitativním průzkumem, protože ten (podle všeho) měřil 

frekvenci článků, jejich témata a vizuální stránku, nikoli "potenciál otevírat diskuzi". 

 

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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

Pokud pomineme kvantitativní průzkum, práce je dobře stavěná a čitelně shrnuje základy datové žurnalistiky 

z pohledu ne-programátora. Autorka pečlivě cituje a v poznámce pod čarou uvádí původní verzi (anglicky), 

pokud jde o překlad. Některé citace se zbytečně opakují. "Společností z mnoha oborů…" je na stranách 21 i 47, 

slova Jana Cibulky "Ve chvíli, kdy noviny…" na stranách 49 i 52. Řada frází o důležitosti datové žurnalistiky se 

zbytečně opakuje. Autorka vytvořila vizuálně užitečné schéma práce datového žurnalisty (s. 29). 

Několik připomínek k Wikipedii: pokud citujeme Wikipedia.org v odborné práci, měli bychom citovat konkrétní 

verzi článku, protože hesla na Wikipedii se často mění. Je také nutné zvážit, zda je Wikipedia skutečně 

nejvhodnějším zdrojem informací pro odbornou práci. Na straně 42 autorka odkazuje Wikipedii kvůli Zákonu o 

svobodném přístupu k informacím, přitom tento zákon je samozřejmě, jako všechny české zákony, dostupný on-

line na stránkách Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz/app/zakony), a to v plném znění. A konečně popis 

online encyklopedie Wikipedia jako příkladu "crowdsourcingu v žurnalistice" je zavádějící (zpravodajství tvoří 

jen velmi malou část Wikipedie), autorka sama na straně 68 uvádí lepší příklad z The Age. 

Sloh práce je na dobré úrovni, možná někdy příliš používá normativní rejstřík jazyka nebo jazyk učebnicový 

("Abychom mohli v datech nacházet příběhy, potřebujeme pracovat s daty vysoké kvality,  které  dosáhneme, 

když  data  očistíme  odstraněním  chyb."). V práci jsem našel několik pravopisných chyb, opakuje se třeba 

záměna jeho/svůj ("…deníkem  The Guardian,  který v roce  2009  uvedl  na  trh  jeho  Datablog…", s. 54, 

podobně s. 17). Na straně 54 několikrát není správně naformátován odkaz na poznámku pod čarou. V citacích 

nejsou použity jednoduché vnořené uvozovky, ale uvozovky dvojité, což ztěžuje orientaci v citaci. 



Autorka se nevyhla několika významnějším překlepům a faktickým chybám. "LiberOffice" má být LibreOffice 

(strany 21 a 112, na jiných místech správně), "Azar Cloud" má být "Azure Cloud" (s. 118, jinde správně), 

"Amazon Cloud Drive" (s. 61) má být zřejmě "Amazon Web Services". Na straně 49 autorka směšuje 

dohromady počet kliků (měří se u reklam) a počet zobrazení (srov. 113).  

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Datová žurnalistika je zajímavé téma, které autorka uchopila s nadšením. Rozhovory, které vedla a zaznamenala, 

jsou hodnotné a mají přínos pro další výzkumníky. Naopak kvantitativní průzkum není dostatečně vypovídající a 

velmi povrchní, včetně srovnání a grafů, které jsou někdy naprosto arbitrární. 

Na mnoha místech autorka projevuje přílišné nadšení nad novým žánrem a text opouští akademickou rovinu a 

stává se oslavnou brožurou plnou opakujících se frází. U tak nového "žánru" (opravdu je datová žurnalistika 

žánr?) je to ovšem pochopitelné. Práce může sloužit i jako podklad pro redakce, které se o datovou žurnalistiku 

do budoucna zajímají, a nabízí konkrétní tipy na publikace i online nástroje. 

 

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

5.1 Jak by se dala kvantitativně měřit datová žurnalistika a její místo v rámci ostatních obsahů téhož média? 

5.2 Je interaktivita prezentovaných dat důležitým znakem datové žurnalistiky? 

5.3 Je datová žurnalistika "žánrem"? 

5.4 Proč jste analyzovala pouze říjen a listopad 2014, namísto analýzy stovek článků, které Datablog vydal 

pod hlavičkou IHNED.cz? 

 

 

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! 

 


