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Autor(ka) práce 
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Název práce: Volby ředitelů veřejnoprávních médií pohledem vybraných deníků a zpravodajských serverů 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Cebe, Jan 

Pracoviště: IKSŽ 

 

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 písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli E 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru D 

 

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

      

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

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

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.)  

E 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 



 

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.)  

Autorka uchopila téma poněkud problematickým způsobem , a to zejména po stránce metodické. Zde došlo 

oproti tezím k poměrně dramatickým  změnám, které, dle mého názoru, práci příliš neprospěly. Autorka totiž 

nakonec v práci nenabízí čistě kvalitativní analýzu, ale v počáteční fázi výzkumu (otevřené kódování atd.) 

v podstatě postupuje směrem ke kvantitativní analýze (určení témat atd.). Poté ale  utíká k jakési kvazi 

kvalitativní metodě.  Zde by se hodilo využít například kontextuální analýzu, teorii rámcování atd.  To by pak 

umožňovalo  témata, které jsou v práci vcelku izolovaně hodnocenými kategoriemi, vztahovat k sobě navzájem a 

přesněji určit, v jakém kontextu, ev. v jakých rámcích byla daná volba danými médií uváděna. Jistá neukotvenost 

mezi kvalitativní  a kvantitativní metodou je pak patrná i ze vzorku článku. Ten byl, dle autorky samotné, pro 

kvantitativní analýzu příliš omezený (s čímž bych nesouhlasil, pokud by kódovací kniha zkoumala více 

proměných apod.), podle mě je však pro kvalitativní analýzu zase příliš rozsáhlý a nutně musí vést k značné 

povrchnosti. V práci také nesjou jasně uvedeny výzkumné otázky. T y jsou sice v rámci cílů uvedeny v tezích, ale 

tam paradoxně v takové podobě, že by na ně spíše odpovídala kvalitativní analýza, zatímco teze ještě počítaly 

s analýzou kvantitativní.  Problematický je do jisté míry i výběr zkoumaných  periodik a článků. Zatímco např. u 

MF Dnes či iDnes jde zřejmě o všechny články k danému tématu, u ihned je konstatováno, že některé články 

nesjou ve svém celku dostupné, tudíž do analýzy nevstupovaly. Tento problém přitom mohla autroka snadno 

překonat využitím  Newtonu. 

Faktická stránka práce nevykazuje zásadnější problémy, i když některá tvrzení mohou být poněkud zavádějící 

(viz dosti nejasná pasáž o praxi navrhování a jmenování ředitelů (premiér/prezident).  

Po formální stránce práce nemá zásadnější problém, rád bych, až na drobné výjimky (zvratná zájmena) 

konstatoval dobrou jazykovou kvalitu. Chybí mi však odkazování na zmiňované články, jsou sice uvedeny 

v celkovém soupisu pramenů, ale to je velmi nekomfortní a nedostatečné. 

Závěrem lze říci, že autorka bezesporu odevzdala textu  nemalý díl času i práce, nicméně metodicky nezvládnutá 

analýza pak celkový výsledek silně zproblematizovala. Pokud tedy magisterskou práci máme hodnotit právě jako 

ukázku zvládnutí metod výzkumu, musím v tomto případě z pestré škály, kterou nám nový systém hodnocení 

nabízí, volit stupeň klasifikace D.  

 

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

5.1 Čeho se týká směrnice o tzv. televizi bez hranic? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 23. 1. 2018                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

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

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


