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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) 

Hlavní cíl práce odpovídá schváleným tezím, došlo k upravení počtu analyzovaných médií (ze 3 na 1 - MF Dnes) 

a také k zaměření jenom na jeden typ události (teroristické útoky) namísto kombinace s dalšími událostmi. Obě 

změny jsou v práci zdůvodněné a přispívají účelu práce.  

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

V teoretické části se autorka seznámila s teoretickými a metodologickými přístupy, které jsou relevantní pro její 

práci. Vychází ze sociálního konstruktivistického paradigmatu Bergera/Luckmanna a upozorňuje na sociální a 

mediální konstrukce reality. V tomto rámci poskytuje svou analýzu článků vybraných teroristických útoků s 

velkým počtem úmrtí v MF Dnes, k nimž došlo v roce 2015. Pro analýzu si vybrala kombinovaný kvantitativní a 

kvalitativní přístup. Kvantitativní analýzou vloží zpravodajství o teroristických útocích do celkového obsahu 

novin a podává přehled o frekvenci, se kterou se referuje o útocích, jakož i o prostoru, který mají k dispozici v 

novinách. Kvalitativní analýza textů je narativní. Ta umožňuje autorce poskytnout informace o způsobu 

zobrazení teroristických útoků jako celku. Autorka popisuje způsob prezentace pachatelů a obětí, poskytuje 

informace o základních hodnotách a jazykových prvcích. Celkově se jí podařilo tímto způsobem získat ucelený 

obraz o zpravodajství teroristických útoků v MF Dnes a odpovědět na tomto základě své výzkumné otázky v 

detailu. Teoretická i praktická část práce jsou tedy logické spojené. Autorka dokáže udržet perspektivu 

pozorovatele a udržovat konzistentní analytickou vzdálenost od tématu.  

 

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 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

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 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

 

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

Práce je vystavěná logicky, argumentace a závěry jsou podpořeny výsledky empirické analýzy. Z jazykového 

hlediska je práce na velmi vysoké úrovni. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Na příkladu zpravodajství z teroristických útoků s mnoha oběťmi v deníku MF DNES autorka ukazuje mediální 

povahu událostí podle specifických vzorů (v tomto případě mytologických vzorů). Tím se stává vliv médií na 

sociální konstrukce reality jasné. Moc a vliv médií na vnímání a přijímání skutečnosti, jak jednotlivým čtenářem, 

tak i společností jako celku, je z její analýzy zřejmé. 

 

 

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

5.1 Co byste dělala ve své studii jinak, pokud byste ji mohla znovu opakovat? 

5.2 Pro koho by mohly být zajímavé výsledky Vaší studie? 

 

 

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

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 8. 6. 2017                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


