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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) 

Výsledná práce se zcela shoduje se schválenými tezemi po stránce cíle, techniky i struktury. Z tohoto formálního 

hlediska je tedy zcela v pořádku. 

 

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 4 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

Zásadním problémem práce je nevhodně zvolená a zpracovaná literatura i její aplikace. Autorka nepracuje 

s žádnou původní zahraniční literaturou (které k danému tématu existuje velké množství) a především na místě 

odborné literatury často zcela nevhodně pracuje s literaturou faktu či texty z denního tisku. Diskutabilní je i 

úroveň zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu - kvalitativní obsahové analýzy, kterou autorka 

prováděla sama (tj. bez korelace s více kodéry) a na základě velmi vágních až pocitových definic a kritérií; 

výsledky proto nelze označit za příliš relevantní. Výklad samotný má logickou strukturu a v závěru je přehledně 

shrnut, nicméně vychází z nevhodně formulovaných výzkumných otázek a hypotéz.  

 

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 Struktura práce 3 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 4 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

1 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Po formální stránce je práce problematická především v tom, že většinu textu (cca. prvních 40 stran) tvoří 

podkladový kompilát nevalné informační hodnoty, který práci jako celku nic nepřidává a navíc je z větší části 

postaven na obecné, sekundární či nevhodně zvolené literatuře (denní tisk apod.). Diskutabilní je zejména 

kapitola o islámu či přehledová 3. kapitola obsahující souhrn banálních definic mediální komunikace. V textu 

naopak schází hlubší teoretický podklad k danému tématu (stereotypizace islámu, sekuritizace veřejného 

diskurzu a role médií v tomto procesu apod.).   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předložená práce je příklad zbytečně nepovedeného zpracování jinak velmi zajímavého a aktuálního tématu. 

Zásadním problémem je špatná práce s odbornou literaturou, ze které pak vychází i problémy v analytické části. 

Autorka nepracuje s žádnou původní zahraniční literaturou (v seznamu literatury uvájí jen jedno obecné 

slovníkové heslo v angličtině) a navíc často využívá pochybných populárně naučných textů z denního tisku a 

časopisů (Téma, idnes.cz apod.), jejichž autoři mnohdy vycházejí z aktivistických protiislámských pozic. Místy 

odkazuje na sekundární zdroje citované v médiích, které sama neověřuje ani přímo necituje ("průzkum veřejného 

mínění z Turecka" apod.). Je to problematické zejména u vybraného tématu, ke kterému v Česku dosud 

neexistuje dostatečné množství původní relevantní literatury a výzkumu. Kapitoly 1-4 tvoří celkem zbytečné 

obecné kompiláty, které práci nic nepřinášejí a naopak v nich schází odpovídající teoretické podklady. 

Analytická část je sama o sobě koncipovaná dobře, ale její realizace naráží na dílčí metodologická pochybení. 

Autorka vychází ze subjektivní představy, že ČT a TV Nova jsou jakési "protipóly", kterou následně výsledky 

svého výzkumu sama popře. Výzkumná otázka č.1 postrádá hlubší smysl (lze důvodně předpokládat, že reportáž 

o teroristickém útoku bude z podstaty věci obsahovat obavy z terorismu) a výzkumná otázka č. 3 vychází ze 

subjektivního vidění situace (pokud zkoumáme, zda byl daný útok popisován jako "útok na svobodu slova", 

musíme vysvětlit co je tím myšleno, nikoliv navazovat na účelově vybraný narativ z veřejného diskurzu.) 

Autorka zbytečně pracuje s hypotézami (není vysvětleno, jaký význam by měl mít fakt, že je v daném 

zpravodajství více či méně než polovina výstupů jistého typu) a především se dopouští zásadního pochybení při 

obsahové kvalitativní analýze - vychází pouze z vlastního, subjektivního a velmi vágně definovaného názoru na 

to, co je či není strach z terorismu či negativní stereotypizace islámu, pracuje sama bez dalších kodérů či přesně 

definovaných kritérií, a její výsledky tak nelze nijak potvrdit ani replikovat. V závěru práce pak pouze opětovně 

shrnuje přímé výsledky své analýzy, aniž by je jakkoliv diskutovala či se pokusila o interpretaci jejich příčin. 

Práce je celkově na dobré stylistické úrovni a její koncepce není sama o sobě špatná, ale celkovou úroveň 

zásadně sráží nepodařená realizace konceptu navrženého v tezích. Z tohoto důvodu ji navrhuji hodnotit známkou 

Dobře (3) s přihlédnutím k průběhu obhajoby.  

 

 

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

5.1 Proč a jak autorka naformulovala dané výzkumné otázky a hypotézy, z jaké literatury při tom vycházela? 

5.2 Zná (a měla k dispozici) autorka jiné zahraniční i české analýzy na obdobná témata a pokud ano, jaké? 

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

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

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 



 


