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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) 

Zdůvodnění změn oproti schváleným tezím (s. 25) není úplné (výsledná práce se neliší pouze velikostí 

analyzovaného souboru dat, ale také zacílením celého výzkumu) a relevantní (problém množství dat lze vyřešit 

vhodnou výběrovou metodou).  

 

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 5 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 5 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 5 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 4 

 

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

Již v  úvodu první kapitoly autorka konstatuje, že termín alternativní média je „v základu něšťastný“ (s. 5) a tento 

postoj dokládá několika odkazy na odbornou literaturu a teoretické přístupy. Ačkoliv je v odborné literatuře 

vymezení pojmu „alternativní média" nejasné a nejednoznačné, pro vlastní výzkum v diplomové práci je 

nezbytné zkoumanou oblast konceptualizovat (teoreticky ukotvit) a analyticky vymezit (určit možné zkoumatelné 

charakteristiky). To se v autorčině případě nestalo a tato pojmová a koncepční nevyhraněnost je znatelná ve 

všech následujících kapitolách. V celé diplomové práci tedy jen velmi obecně tušíme, co autorka považuje za 

alternativní média, s jakou definicí pracuje.  

Kapitola č. 5 Alternativní média v České republice by, podle mého názoru, měla být klíčovou kapitolou 

teoretické části práce, protože by měla popsat vývoj a aktuální situaci alternativních médií v ČR v návaznosti na 

vymezený koncept a současně určit pole pro vlastní empirický výzkum. Bohužel, v práci tato kapitola zabírá 

pouze jednu stranu a uvedené informace jsou 1. nepřesné (např. aktivity RRTV se týkají komunitních médií, není 

zde jasný vztah mezi nimi a alternativními médii), 2. značně selektivní (autorka se věnuje pouze„kritickým 

alternativním médiím" a  uvedené tituly jsou  periodika, která „v českém prostředí bývají řazena mezi alternativní 

média" (s. 23). Avšak kde, kým a zejména podle jakých kritérií není popsáno.)  

 



Metodologická kapitola (kap. 6) nesplňuje základní požadavky na představení a zdůvodnění empirického 

výzkumu. Nejsou uvedeny cíle zkoumání a výzkumné otázky. Standardizovaný analytický nástroj (kvantitativní 

obsahovou analýzu) si autorka přizpůsobuje svým potřebám (viz „Ale obsahová analýza není jen striktně o 

analýze obsahu. „Jakýkoli dokument je sdělením, a každé sdělení jako komunikační akt (..) je tvořeno řadou 

atributů.“ (Reichel, s. 127) Zahrnuje tedy i autora, příjemce, komunikační záměry, zpětnou vazbu, kód, kanál či 

další informace. Tato práce se soustředí jak na obsah, tak i na tyto další atributy, jako je např. autorství článku." 

(s. 25). 

Je zjevné, že s metodou kvant. obsahové analýzy autorka nemá zkušenosti a výzkumná část nebyla konzultována 

s vedoucím práce. Viz např. „Pro potřeby kvantitativní analýzy byly vytvořeny dvě kódovací knihy, protože jsou 

mezi deníky rozdíly." (s. 25) A dále např. : „Téma článku bylo určeno dle štítků, které byly většině textů 

přiděleny přímo na stránkách deníků. Pokud štítek u článku nebyl, doplnila jsem jej sama. Takové případy 

jsou v kódovacích knihách označeny žlutě. I když u takového způsobu určování témat hrozí riziko nepřesnosti 

samotného zařazení, umožnilo mi to zpracovat větší objem dat, určení témat není nijak ovlivněno mým 

subjektivním pohledem (vyjma případů, ve kterých jsem štítky doplňovala sama) a samotná tvorba a výběr štítků 

deníky je zajímavým prvkem jejich práce s obsahem." (s. 28)     

 

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  5 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 5 

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.)  

2 

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 4 

 

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

Vzhledem k výše uvedenému považuji za marginální problém sporadicky se vyskytující formální chyby - např. 

Kenix 2009 namísto 2011 (s. 73); Richard Downing (s. 5) vs. John Downing (s. 75); Fuch namísto Fuchs (s. 7). 

V seznamu zdrojů schází v textu zmiňovaný autor Traber. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

      

 

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

5.1       

5.2   

5.3       

5.4       

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

Podle mého názoru předložená diplomová práce Lucie Burešové nesplňuje požadavky kladené na magisterskou 

absolventskou práci. Teoretická část není podložena relevantní rešerší odborných zdrojů a vlastní výzkumná část 

nesplňuje základní charakteristiky odborné analytické práce v oboru mediálních studií. 

Práci je nutné přepracovat a doplnit zejména ve třech hlavních oblastech: 

- V teoretické části vyjasnit aplikovaný koncept „alternativních médií" a popsat jednotlivé „atributy", které lze 

použít ve vlastním výzkumu. 



- Přepracovat kapitolu č. 5, a to na základě důkladné rešerše odborných zdrojů. 

- Přepracovat výzkumnou část tak, aby bylo zřejmé jaký je cíl výzkumu, jak jsou formulovány výzkumné otázky 

a operacionalizovány klíčové pojmy a vztahy. Výzkumnou metodu je nutné aplikovat standardně a zvolit 

vhodnou výběrovou metodu tak, aby byl analyzovaný soubor dat reprezentativní vůči základnímu souboru. 

 

 

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

 

 

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

 


