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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 
Alena Znamenáčková si pro svou bakalářskou práci téma mediálního rámování lidskoprávního 

aktivismu v případě tématu lidských práv v Čině a Tibetu. Téma sledovala za období roku 2016 ve 

čtyřech internetových médiích: lidovky.cz, ct24.cz, blesk.cz a parlamentnilisty.cz. Zaměřuje se na dvě 

formy rámování; na rámování samotných aktivistů a na tematický kontext. V závěru autorka 

identifikovala „pět způsobů prezentace lidsko-právních aktivistů (…) záškodníci a vandalové, 

podporovatelé (Tibetu, lidských práv), odpůrci a kritici (návštěvy čínského prezidenta, čínské lidsko-

právní politiky), oběti (postupů policie, útoků příznivců čínského prezidenta) a nakonec jako lidé 

prezentující svůj názor“ (s. 40). Dále autorka identifikovala 8 tematických rámců, z nichž 

nejčetnější byl rámec politiky). Jednotlivé rámce aktivistů objevila ve všech tematických 

kontextech. Jak ale uvádí, některá témata měla na rámování aktivistů znatelný vliv. „V případě 

kontextu policie a práv občanů se častěji vyskytovalo označení aktivistů jako pachatelů a vandalů 

nebo obětí. U tématu lidských práv byli aktivisté nejvíce označováni za podporovatele, u investic za 

odpůrce. U reakce ze zahraničí záviselo na reagující zemi. Ze strany Číny byli považováni za 

odpůrce či sabotéry, ze strany Tibetu za podporovatele. U česko-čínských vztahů byli aktivisté také 

popisováni spíše jako podporovatelé nebo odpůrci. Ovšem další tematické rámce neměly značný 

vliv na označení aktivistů.“ (str. 42) 

Výzkumný cíl má deskriptivní povahu, což u bakalářské práce není na škodu, ale práce 

pokulhává v následné interpretaci poznatků, což je u deskriptivní analýzy zásadním momentem. 

Práce je strukturována standardně, ačkoliv úvodní část konceptualizující základní pojmy by klidně 

mohla být kratší.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Autorka vychází z více než dvaceti zdrojů, což je pro bakalářskou práci dostačující.  
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3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 
Metoda analýzy rámců byla zvolena vhodně, zasloužila by si však podrobnější metodologické 

rozpracování. Výběr a sběr dat je popsán dostatečně. Nejsou však příliš jasné důvody výběru zvolených 

médií. Autorka v úvodních částech práce slibuje čtenářům kombinaci kvalitativní a kvantitativní 

analýzy, není však jasné, v čem spočívala ona kvalitativnost zvoleného přístupu. Prakticky tak jde 

o kvantitativní analýzu, které by slušelo jasnější metodologické zarámování.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 

Co se týče závěrů, argumentace je dostatečná. Problémem jsou ale závěry jako takové, protože zůstávají 

v deskriptivní rovině práce a výsledky analýzy hlouběji neinterpretují. 

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 

Ano. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 

Po formální stránce je práce v pořádku, pouze některé formulace jsou stylisticky kostrbaté. 

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

V analytické části převládá sledování četností (např. graf na straně 31), vhodnější by však byly 

relativní četnosti, které by zohledňovaly odlišný počet článků u jednotlivých médií. 

 
   

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

• V čem spočíval „kvalitativní přístup“, který je zmiňován v metodické části práce?  

• Podle čeho byla vybírána zvolená média? 

• Jak by se dal interpretovat rozdíl v rámování aktivistů mezi jednotlivými médii? Mohlo by 

jít o odlišné pojetí zásady novinářské objektivity (např. prosazování neutrálního pohledu vs. 

vyvažování různých pohledů)? 

 

 

Celkové hodnocení práce:  

 

Práce splňuje základní požadavky na bakalářskou práci. S ohledem na výše zmíněné připomínky 

doporučuji práci přijmout k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou „velmi dobře“. 
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