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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) 

     

 
 
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 použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka koncipovala svou diplomovou práci jako robustní. Teoretické zázemí výzkumu je nadstandardní. 
Poskytuje komplexní vhled do zavedených teoretických konceptů a cenný kontext teoretického uchopení 
válečného zpravodajství. Zároveň je funkční a dobře navazuje na empirickou část textu, přičemž zahrnuje reflexi 
ozbrojeného konfliktu v bývalé Jugoslávií v akademické literatuře. 
 
V empirické části práce si autorka přehledně stanovila hypotézy a výzkumné otázky, které relevantním 
způsobem ověřila a zodpověděla. Závěry výzkumu jsou podloženy vypovídajícími dílčími poznatky, které svědčí 
o vhodném nastavení kódovací knihy (zajímavý je například vysoký podíl agentury Tanjug, zejm. ve srovnání 
s ČTK; nebo vysoký podíl citovaných občanů Chorvatska v MFD). Celkově je výzkum proveden na velmi 
vysoké úrovni, o níž svědčí i přesah ke kvalitativním analytickým postupům. 
 
Drobnou dílčí výtku je možné směřovat k autorčině zhodnocení role novinářů při válce ve Vietnamu (s. 39), kde 
uvádí že "měli velký vliv na veřejné mínění, negativní postoj médií byl jedním z důvodů neúspěchu" . Bylo by 
možné se ptát čího neúspěchu, popř. co bylo jeho měřítkem atp. - text je zařazen ihned po kaptiolách věnovaných 
rámcování. 
 
            
 



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  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Precizní zpracování textu, dodržení všech akademických standardů a nadstandardní grafickou úroveň práce 
drobně sráží jen několik opomenutí ve shodě podmětu s přísudkem (s. 39, s. 47, s. 86)  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Kristýny Drejčkové  představuje ucelený výzkum mediálního uchopení konfliktu v Chorvatsku 
ve dvou klíčových českých, resp. československých denících. Z oponentního hlediska jsou předložené závěry 
výsledkem dobře připraveného a především dobře provedného výzkumu. Ocenit lze i velmi přehlednou strukturu 
textu. Shrnující hodnocení proto nemůže vyústit v navržení jiného stupně, než výborně.    
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jak oba deníky rámcovaly jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova v roce 2008? 
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! 
 


