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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 vychází ze schválených tezí. Oproti nim doznala výraznějších (ovšem prospěšných) změn  

jen struktura práce. Výklad totiž byl seskupen do soudržnějších celků. 

 

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 D 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru E 

 

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

Autorka svůj výklad v teoretické části opírá nejen o tematicky vyhraněné odborné zdroje, ale do značné míry  

také o kvalifikační práce a o přehledové odborné publikace. Ke komplexnosti výkladu v kontextu problematiky 

mediálních systémů by prospělo zapojení ještě dalších odborných statí, které se zvolenému tématu věnují 

zevrubně, kupříkladu mohly být použity i časopisecké texty dostupné v databázích informačních zdrojů. 

Výsledný výstup tedy i s ohledem na volbu zdrojových pramenů předkládá poznatky, které již jsou známy,  

ovšem rozšiřuje je o návrh univerzálního etického kodexu. Analýza různých etických kodexů společně 

s polostrukturovanými rozhovory tvoří adekvátní podklad pro nabídnuté závěry. 

 

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  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

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



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.)  

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

E 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava E 

 

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

Vyjádření k výsledné podobě textu se neobejde bez výtek. Největší z nich směřuje k jeho jazykové úrovni,  

zejména k nedodržování pravidel platných pro interpunkci, ale také k odchylkám od odborného stylu. Nepatřičně 

působí v odborném textu vlastní hodnocení provedené analýzy na s. 78: "Zároveň se mi podařilo provést jejich 

rozbor..." Předkládána jsou ovšem také příliš obecná tvrzení, a to bez vysvětlujícího konextu, např. na s. 4: 

"Důvodem pro výběr tohoto zaměření je především zájem o oblast etiky v médiích a v novinářské práci,  

ale i mnoho dalších obecně platných faktorů a vlivů v současné společnosti." Na s. 68 je pisatelkou shrnuto,  

že se informanti do značné míry vyjadřovali k podobě SNČR, a to tak, že je nevyhovující. Citace,  

které jsou připojeny jako východisko pro takové zhodnocení, ovšem vyjadřují spíše jen povrchní kritiku SNČR,  

nejsou podloženy žádnými konkrétními negativními zkušenostmi se SNČR.V případě číslování podkapitol  

se neuvádí tečka za poslední číslicí. Bylo-li v poznámkovém aparátu přistoupeno k využívání zkrácené formy 

záznamu odkazů prostřednictvím zástupného "viz tamtéž", pak by bylo vhodné tento systém dodržet v celém 

textu (a dodržet i jednotnou formu zvoleného zástupného odkazu). V seznamu literatury je možno narazit  

na formální nepřesnosti týkající se podoby zápisu bibliografických záznamů. Mezi přílohami scházejí přepisy 

provedených rozhovorů v anonymizované podobě. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložený výstup splňuje požadavky kladené na odborné texty příslušného charakteru. Návrh univerzálního 

etického kodexu může posloužit jako inspirace pro jednotlivá média nebo i pro organizace, které se zabývají 

etikou v médiích. Dílo lze doporučit k obhajobě, a to s návrhem hodnotit je klasifikačním stupněm C. 

 

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

5.1 V textu několikrát uvádíte, že jste provedla hloubkové polostruktrurované rozhovory. Ze kterého zdroje 

(ze kterých zdrojů) jste čerpala označení hloubkové polostrukturované rozhovory? Jak jsou v tomto zdroji 

(v těchto zdrojích) hloubkové polostrukturované rozhovory definovány? Při pojednávání o metodice  

totiž představujete jen strukturovaný rozhovor a polostrukturovaný rozhovor (bez přívlastku hloubkový). 

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 

 

 

 

                                                                                                                            PhDr. Jan JIRKŮ 

 

 

 

 

Datum:  23. ledna 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.    

 


