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Příjmení a jméno: Svorník Petr  
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Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Jirák Jan 
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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) 
Diplomant se v podstatě držel (dobře vypracovaných) schválených tezí, jen měnil rozsah analyzovaného 
materiálu (sledované tituly). Všechny změny zvažoval a konzultoval, v úvodu je vysvětluje a podle mého soudu 
výsledné práci prospěly.  
 
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 2 
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)  
Autor přeložil původní (a svým způsobem aktuální) práci, která v oborové rovině přispívá k poznání chování 
českých médií (media performance), v rovině společenské k zjišťování, jak média moderují veřejnou diskusi na 
potenciálně politicky citlivé, resp. rozporné téma, jímž existence ÚSTR je (a tím i to, co se kolem něj děje). 
Práce je založena na rešerši a prostudování základní literatury k tématu (poněkud slabší zůstala rešerše v oblasti 
ideologie/ideologičnosti jazyka, kde by práci nepochybně obohatil například koncept social semiotics a vůbec 
práce Hodge a Kresse či Chiltona). Volba sémiotické analýzy jako nástroje, který by mohl k takovému poznání 
vést, je autorovým vkaldem do studia stranění/nestrannosti, resp. ne/předpojatosti (unibias/bias - byť s tímto 
konceptem autor nepracuje) v českém mediálním prostředí. Problémem tohoto přístupu je (a) přílišná obecnost 
popisované metody, která nechává nevyplněný prostor operacinalizace mezi teorií a vlastní analýzou, (b) v tomto 
konkrétním případě absence pragmatikcého přístupu k analýze (ten je ale autorem vhodně nahrazen užitím Ecovy 
"kulturní jednotky" a připomínkou diskurzu, ideologie a mýtu). Velmi užitečnou inovací je vymezení ideologické 
perspektivy sledovaných periodik na základě analýzy jejich sebeprezentace - tady podle mého soudu diplomant 
svým snažením ilustruje pravdivost teze, že metodologie je unikátní soubor metod přiměřený cíli a že její 
sestavení je samo o sobě tvůrčím činem  (s. 28n.).  
 



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 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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor předložil logicky strukturovanou práci (diskutabilní je kap. 2.3 nabízející stručný historický vývoj 
zkoumaných periodik, ale argument, že se pojetí vlastní minulosti může promítat a také promítá do 
sebeprezentace listů ve vztahu k tématu krize v ÚSTR má svou váhu), opatřenou spolehlivým  a přiměřeně 
propracovaným poznámkovým aparátem. Práce je napsána přehledným a ukázněným výkladovým stylem, někdy 
se zbytečně komplikovanou větnou stavbou, ale vždy se zřetelnou snahou o přesnost vyjádření. Príci by možná 
obohatila příloha s reprodukcemi alespoň klíčových článků, které se staly předmětem analýzy. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Soudím, že autor předložil původní, zajímavou, soudržnou, dobře zpracovanou a v zásadě i čtivou diplomovou 
práci. Z konzultací vím, že k zpracování tématu přistupoval s rozvahou a vždy se snažil hledat oporu 
v prostudované literatuře a jejím kritickém zvládnutí. Sebraný materiál analyzoval pečlivě a uvážlivě. Výsledkem 
je text, který v konkrétní rovině přispívá k poznání dobového mediálního pokrytí dějů kolem ÚSTR a v obecné 
rovině k podílu českých médií na dobové politické diskusi, což je nepochybně zřetelnou předností práce. Její 
slabinou naopak je její malá (spíše implicitní) oborová provázanost - autor nevyužil logické vazby na koncept 
bias, který je mediálním studiím vlastní. Práce nepochybně splňuje veškeré nároky kladené na diplomové práce, 
proto ji rozhodně doporučuji k obhajobě. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


