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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 mírně odchýlila od tezí jednak proto, aby omezila objem analyzovaného materiálu, jednak ve 

struktuře analytické části, kterou se rozhodla členit nikoli podle médií, ale podle problémových oblastí 

v referování o romské menšině. V obou případech jde o změny rozumné a adekvátní, zejména změna struktury 

posouvá text na kvalitativně vyšší úroveň. 

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Práce Barbory Zůnové je precizně provedená a takřka bezchybná. Několik mých postřehů a poznámek je proto 

nutno vnímat jako drobnosti (a možná malichernosti). Osobně bych v první části o něco zkrátil historický exkurz 

o romské menšině na českém území, protože není pro práci až tak relevantní. Je škoda, že v poměrně bohatě 

zdrojovaném textu (autorka sahá i k zahraniční produkci a neomezuje se jen na základní učebnice) trochu chybí 

pár odstavců o mediálním pokrytí romské menšiny v jiných zemích (existují články např. o situaci ve Velké 

Británii, Karmen Erjavecová píše o situaci ve východní Evropě atd.). V závěru úvodní části by možná bylo 

účelné shrnout některé základní předpoklady toho, jak by mohl vypadat zkoumaný materiál. 

Několik drobností se týká také použité metody. Autorka pracuje důsledně s textem a její metoda se tedy nejvíce 

blíží kvalitativní obsahové (textuální) analýze. Není mi proto úplně jasné, proč je na s. 19 uvedeno, že je v práci 

užita sémiotická analýza. Na některých místech textu je také zjevné, že autorka "bojuje" s tendencí kvantifikovat 

svá data, čemuž se její analytický přístup ze své podstaty trochu brání. Základní kvantitativní přehled bývá 

běžnou součástí i kvalitativních analýz, pro tvorbu "tvrdých" závěrů ovšem neposkytuje dostatek dat – čísla ale 

místy (zejména v kapitole 4.2.4, dále např. na s. 54) svádí autorku právě k takovým "tvrdým" závěrům (čistě 

prakticky by v téže kapitole 4.2.4 bylo účelnější sesadit údaje pro lepší porovnání do jedné tabulky). Závěrem 

jedna úplná malichernost: na s. 27 autorka píše, že uvedený titulek z MF Dnes "snad ani nepotřebuje komentář". 



Chápu její rozhořčení, nicméně v odborném textu jsou právě podobné titulky prvkem, který naopak vyžaduje 

komentář zevrubný, při (pokud možno) maximálním potlačení pozitivních či negativních emocí. 

 

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 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Z formálního hlediska je práce na velmi vysoké úrovni. Snad jen v poznámce pod čarou na s. 12 by u jmen měly 

být odkazy na konkrétní tituly. Neobjevují se (až na čestné výjimky) ani pravopisné chyby, drobnou 

systematičtější chybou je psaní pomlčky u číselných údajů ve tvaru "od–do" (správně 2001–2005). 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Barbora Zůnová předkládá formálně i obsahově téměř bezchybnou práci, v kontextu dalších prací obhajovaných 

na katedře žurnalistiky jde o text nadstandardní. Podařilo se jí vytvořit smysluplný teoretický rámec a vhodně 

aplikovat kvalitativní obsahovou analýzu, na jejímž základě precizně odvozuje své závěry. Za hlavní přínos práce 

považuji to, že se podrobně zabývá často bezděčnými postupy zpravodajství, které ve svých (mnohdy 

nezamýšlených) důsledcích mohou vést k eskalaci napětí mezi majoritou a romskou minoritou. Doporučuji ji 

hodnotit stupněm "výborně". 

 

 

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

5.1 Přiznám se, že mi úplně není jasný smysl konstatování "negativní přístup k minoritám je v zájmu většiny 

majoritních čtenářů" (s. 13). Mohla byste jej, prosím, osvětlit? 

5.2 Týká se podle vás tendence českých médií citovat institucionální zdroje (policie, soudy, politici…) jen 

problematiky minorit? Dokázala byste uvést další příklady? 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


