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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakříţkujte 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) 

Moţná je to tím, ţe zvolený název práce tak málo koresponduje s jejím obsahem, ale z tezí vyplývá, ţe původní 

záměr byl "analyzovat zásadní mediální kauzy posledních tří let na poli hlavních zpravodajských relací České 

televize, televize Nova a televize Prima". Samotná práce se však v teoretické části zaměřuje na agenda setting a 

v části praktické sleduje zejména "zrcadlení" televizního zpravodajství v na zpravodajských internetových 

portálech. Tento poměrně razantní posun by bylo vhodné asi v úvodu práce blíţe vysvětlit.  

 

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 1 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a pouţít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

Pokud jde o téma agenda setting, autorka se orientuje v současné literatuře a je schopna uchopit různé teoretické 

koncepty týkající se zpravodajství. Dokazuje to zejména teoretická historizující část, která slouţí zároveň jako 

utřídění pojmů. Zde vidím velký pozitivní inspirační podíl vedoucího práce. Zvolené metody přinášejí 

srozumítelné výsledky, ale je jich podle mého soudu málo a opírají se o velmi chatrná data. Kódovací kniha 

ukazuje, ţe jedno z dominantních témar práce je v podstatě neprokazatelné (otázky 8., 9., 10. a 11.). Zůstává tedy 

otázka, jestli a) hlavní hypotézy byly správně poloţeny, nebo b) jak autorka k některým závěrům došla. 

Upozorňuji na rozpor v otázce 10. z Kódovací knihy a Schématu 7 (str. 53), coţ zcela jistě nemůţe být totéţ.  

 

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, podloţenost závěrů  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

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)  

Stylistická a jazyková úroveň je standardní, citace adekvátní. Podloţenost závěrů je diskutabilní vzhledem 

k chabému vzorku časovému i typovému. Grafická podoba je standardní, ačkoliv oboustranný tisk není v tomto 

typu prací běţný.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka s prací patrně prodělala sloţitou cestu. Rozdíl mezi původním záměrem a výsledkem je zřejmý, název 

práce je zcela zavádějící. Jistou nevýhodou bylo, ţe sledování se odehrálo zrovna v době tzv. ledovky, tj. 

mimořádné události, která posunula některé hodnoty analýzy. Jakkoli teoreticko-historická část je čtenářsky 

vděčná a dokládá, ţe diplomantka tématu rozumí, samotný výzkum a zejména jeho výsledky povaţuji za slabé.  

 

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

5.1 Jak vysvětlíte, ţe v grafu Existence vlivu je kategorie Nelze určit 42% a z Kódovací knihy vyplývá, ţe je 

to 95%?  

5.2 Dalo by se stručně říci, k čemu jste vlastně výzkumem došla? Jaké jsou tedy odpovědi na Vaše hypotézy? 

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte 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! 

 


