
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Burešová Lucie  
Název práce: Alternativní zpravodajské servery v ČR 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Křeček Jan 

Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK 
 
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) 
Většinou soulad. Oddíl 'Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému' vcelku přesně popisuje téma i 
jeho budoucí uchopení (naproti tomu "kvalitativní a kvantitativní obsahová analýza" z oddílu Metody zní až 
příliš ambiciózně). Oddíl Vymezení podkladového materiálu sliboval AC24, vyřazení je zdůvodněné a vhodné, 
dále pak analýzu po dobu jednoho roku. Lze porozumět důvodům redukce základního souboru, ale méně už 
vysvětlení, proč byla provedena metodou "vezmeme první půlrok", výběrový soubor šlo sestavit elegantněji a za 
celý rok. V některých částech 'analýzy' (návštěvnost stránek, finanční toky) šlo dokonce bez větších problémů 
zobrazit data za více než roční období.  
 
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 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předkládanou diplomovou práci vcelku očekávatelně otevírá teoretická část, v niž autorka zápolí (stejně jako 
řada jejích předchůdců) s nesnadným úkolem definovat alternativu (alternativní média). Řešerše je provedena 
docela dobře a i když některé očekávatelné přístupy (Hamiltonovy 3D, Nordestrengovy kvadranty) chybí, 
shromáždila autorka řadu jiných relevantních zdrojů (vč. pozoruhodných, např. Fuchs).  
Slabší částí je následující (nikoliv však přímo/organicky navazující) výzkumná část. Zde se nedá hovořit o 
nějakém promyšleném a naplánovaném výzkumu, autorka prostě ke svým dvěma zvoleným serverům porůznu 
shromažďuje a okomentovává nějaká data (návštěvnost, financování), což pak doplňuje vlastní jednoduchou 
kvantitativní obsahovou analýzou, v niž porůznu klopýtá - viz např. zavedení dvou kódovacích knih a snahu o 
vysvětlení tohoto jevu. Kódovací kniha/y navíc nejsou přiloženy, jen v textu jsou uvedené seznamy proměnných 
bez dalších podrobností a je otázkou, zda je to jen mrzutý nedostatek, nebo to může indikovat závažné chyby 



(viz např. kódování počtu 'like', kometářů, doporučení - v jeden moment pro všechny články? V určitou dobu od 
jeho publikování? A jak dlouhou?) Zaráží kódování tématu dle štítků, které k článkům umisťují sami 
autoři/redakce - a chybějící navíc přilepí sama autorka (metodologická vhodnost/správnost tohoto postupu budiž 
tématem k obhajobě). Ve chvíli, kdy si autorka všímá společného výskytu štítků, což je vpodstatě intuitivní krok 
směrem k analýze korelací, tak čtenář může jen zalitovat, o kolik tříd mohla být analýza přínosnejší, kdyby se 
autorka základy metody naučila (nebo si alespoň nechala poradit). 
Intepretace nejsou snad chybné, ale určitě nepříliš objevné. Viz např. str.36, kde autorka dumá nad tím, zda je 
The Guardian alternativní nebo mainstreamové médium… a co vydumá? Propojování. "Z jiného úhlu pohledu 
můžeme situaci vnímat jako jeden ze způsobů propojení alternativních a mainstreamových médií, protože v 
Británii jsou zprávy The Guardianu považovány za mainstream, u nás je naopak hojně překládají a publikují 
média alternativní." Jakou větší nahrávku na (interpretační) smeč by chtěla než tento pevný bod, že co je ve 
Velké Británii mainstream, je u nás alternativa?  
 
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 2 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Co má být 'kyber-balkanizace'? Zde se chce poznamenat okřídlené "jednak tomu nerozumím, jednak mě to 
uráží". Jinak autorka vládne uměřeným jazykem bez většího výskytu chyb, jen občas se objeví drobnost typu 
"britské, levicově orientované periodika". O to více zarazí, že dělá chyby ve jménech autorů (např. Sustein x  
Sunstein). Označení "alternativní periodikum hlavního proudu" je nějaká křeč, nebo nedovysvětlený záměr? 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
I když nemám vcelku žádný důvod problematické rysy předkládané dipomové práce upozaďovat (ba naopak - 
autorka v průběhu tvorby práce tuto nekonzultovala a za účast jí nestál ani můj nepovinný kurs Alternativní 
média), obsahuje dle mého názoru relativně dobré (v klasifikačním smyslu) řešeršní část, shromážděná i 
intepretovaná data a proto ji takto doporučuji k obhajobě.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 "Čtenáři BL zachránili důchodkyni z Prahy 8." Nepřipomíná vám to určitý typ zpráv na TV Nova? Tak 

v čem je mezi oběma médii rozdíl? 
5.2 Skutečně jsou výdaje DR 300.000,- měsíčně? 
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! 
 


