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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) 

      

 

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 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

      

 

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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 



 

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

      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Renata Fulínová zvolila jako téma své diplomové práce oblíbenou kategorii mediálních obrazů. V rámci ní si 

vybrala téma útoků Anderse Breivika v Norsku v roce 2011, což je, i vzhledem k mediálně hojně pokrývanému 

tématu uprchlíků z islámských zemí, bezesporu aktuální téma. V rámci výběru metod autorka zvolila kombinaci 

kvalitativní a kvantitativní analýzy. Teoreticky odkazuje především na teorie konstrukce reality (zde by bylo 

vhodné odkatovat na primární text, nikoliv na Slovník mediální komunikace) a nastolování agendy, i z pohledu 

závěrů práce by však podle mě bylo nanejvýš vhodné zařadit i teorii zpravodajských hodnot, kterou autorka 

opomíjí, přitom právě k ní se v rámci vyhodnocování analýzy zprostředkovaně odkazuje, zatímco teorie v práci 

uvedené se do závěrů nikterak nepromítají. Obě analýzy jsou velmi jednoduché a pohybují se jen v povrchové 

rovině, kvantitativní analýza je kromě proměnné téma článku a téma fotografie postavena v podstatě pouze na 

identifikačních proměnných, přesto dává analýza alepoň základní obraz o způsobu pokrytí daného tématu napříč 

vybranými "bulvárními" a "seriozními" deníky. Vypovídající je například zjištění o využívání fotografií 

zraněných a zavražděných, kde zcela dominují oba sledované bulvární deníky. Také kvalitativní analýzy se 

nepouští do hlubších rovin zkoumání textů, a to ani v rovině jazykové, ani v rovině obrazové. Zde by si například 

používané jazykové prostředky, či práce s  fotografiemi (využívání fotomontáže, symbolů atd.) zasloužily hlubší 

analýzu. Autory a zdroje ve formě, jak jsou tyto informace zpracovány, by zřejmě bylo vhodnější řešit jako 

součást kvantitativní analýzy, než v rámci analýzy kvalitativní. Z faktického hlediska se v textu občas objevují 

tvrzení, s nimíž lze polemizovat (např. řazení Týdeníku Kvtěy mezi bulvární časopisy, opomíjení Haló novin 

jako plnoformátového celostátního deníku, pochybovat lze i o zařazování MF Dnes mezi seriózní deníky). Občas 

četnář narazí i na věty, které působí nesrozumitelně a není jasné, co jimi chce autorka říci ( např. s. 28 - „V 

západní Evropě to bylo přesně naopak. Komerční média tam přišla až o několik desítek let později, než k nám..“; 

s. 30 - „Kvantitativní část práce je dále doplněna obsahovou částí.“). Najít lze i několik málo faktických chyb (s. 

34 - „Deník Rudé právo byl založen v roce 1920 a až do konce roku 1989 se jednalo o ústřední tiskovinu 

Komunistické strany Československa.“; s. 32 "vydavatelství Czech News Center Patrika Křetínského a Daniela 

Tkáče".) Na s. 32 autorka hovoří o Ebiku Sebastianu Pawlowském. Zde zřejmě zaměnila křestní jméno za jméno 

vydavatelské společnosti Ebika, kterou Pawlowski vlastnil. Místo termínu "nadpis" by bylo vhodnější využívat 

termín "titulek" (s. 31). Autorka by měla odkazovat i na články, které sice přímo necituje, ale parafrázuje je. Do 

příloh měla být zařazena kódovací kniha.   

 

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

5.1 Jakým procesem jste definovala kategorie u proměnné téma (jak u textů, tak u fotografií)? 

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! 

 


