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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) 
Práce se částečně rozchází s tezemi v několika bodech, tato skutečnonst je v práci reflektována. Autorka z 
pochopitelných důvodů upustila od výzkumu publika a soustředila se na analýzu obsahů. Změna byla vhodná, 
práce se tak podrobně soustředí na jednu problematiku. Cíle práce jsou jasně definované, změny jsou vysvětlené.  
 
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 2 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka dobře pracuje s relevantní obornou literaturou. Seznam by se dal ale rozšířit o několik dalších publikací 
týkajících se vizuálního rámcování. Na obecné úrovni není koncept vizuálního rámcování jednoznačně stanoven 
a každý autor si ho přizpůsobuje svým potřebám. V mnoha případech přitom výzkumy nepřekonávají záběr 
klasické obrazové analýzy. Bylo by proto dobré tuto skutečnost v práci reflektovat.   
Autorka provedla dobrou kvantitativní obrazovou analýzu. Metodologie je stanovená dobře. Kódovací knihu 
bych řadila spíše do příloh než do těla práce. Výzkumné otázky jsou vhodné. Výsledky některých kategorií lze 
ale jednoduše předvídat, v podstatě pouze potvrzují zjištění odborných studií, např. zdroje fotografií (agentura x 
vlastní materiál – str. 48). Autorčina analýza se také v některých případech omezuje na pouhé konstatování a 
shrnutí kvantitativních dat, např. zdroje fotografií či podíl fotografií na titulní straně. Argumentace v této části je 
chabá, založená na domněnkách a ne na empirickém výzkumu (vražda Anny Janatkové, zemětřesení a tsunami v 
Japonsku, Arabské jaro, podobnost). Zaznamenala jsem zmatky v počtu analyzovaného materiálu – str. 50, 
tabulky by bylo vhodné číslovat a pojmenovat. V současné podobě mi připadá zbytečné srovnávat výsledky 
vlastního výzkumu s výzkumem Fahmy a Neumanna (str. 58). Autorka nedefinuje na základě jakého klíče toto 
srovnání probíhá, např. s ohledem na rozdílnost konfliktů, charakter analyzovaného materiálu, kontext apod.     
Autorka podrobila několik fotografií kvalitativní analýze. Jakým způsobem tato analýza probíhala je ale obtížné 
z práce odhalit. Stanovení metodologie je v tomto případě poměrně vágní a závěry kvalitativní analýzy nejsou 



dostatečně vysvětlené. Autorka na základě kvalitativní analýzy určuje několik poměrně zajímavých rámců. Není 
ale přesně vysvětleno na základě jakého klíče byly stanoveny. Obecně mi přijde, že závěry kvalitativní analýzy 
jsou vystavěné spíše na „dojmologii“ než vědecké analýze. 
  
 
  
 
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.)  

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)  
Struktura práce je chvílemi zmatená. V některých případech dochází k porušení citační normy, případně autorka 
nepracuje s primárními zdroji, např. McCombs, agenda atributů (str. 5) – chybí údaje o publikaci; S. Hall (str. 6) 
– čerpáno ze sekundárního zdroje; Griffin a Lee, zobrazení války v Perském zálivu (str. 17) – není zcela jasné, 
zda jde o sekundární zdroj, nebo zda chybí údaje publikaci. Obrazová příloha je z mého pohledu vhodná. Dobře 
ilustruje probíranou problematiku. Hodnotím ji ale stupněm 2, jelikož autorka neuvádí zdroje fotografií.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka se v práci zabývá zajímavým a aktuálním tématem – vizuálním rámcováním. Téma je bezesporu velkou 
výzvou. Koncept vizuálního rámcování je v současné době "módní", vznikají empirické i teoretické studie 
zabývající se touto problematikou. Vizuální rámcování přitom není jasně definovaný koncept, odborníci si ho 
většinou přizpůsobují svým potřebám. Obecně na tomto poli panují velké zmatky, a to především v definici a 
aplikovatelnosti. Odhalování vizuálních rámců často i v odborné literatuře nepřekračuje principy klasické 
obrazové analýzy. K závěrům se často pouze přidává pojem "rámec". Osobně mě překvapuje, že velkému 
množství studentů připadá tato problematika atraktivní. A to navzdory zjevným potížím, kterým budou s velkou 
pravděpodobností při zpracování čelit. Aplikace konceptu vyžaduje zevrubnou studii odborné literatury nejen na 
téma "vizuální rámcování" ale i rámcování obecně. Taková studie a pevný teoretický základ ale předkládané 
práci chybí. Autorka sice uvádí výčet několika důležitých studií, jedná se ale o pouhý vzorek. Navzdory tomu a 
výtkám, které jsem již uvedla, je kvantitativní analýza provedená dobře. Jako problematická se jeví kvalitativní 
analýza, jejíž metodologie z mého pohledu není dostatečně reflektována. 
 
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 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 



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


