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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) 
Autorku postihla nezaviněná změna vedoucí/ho práce, která se projevila částečnou změnou důrazu co se týká 
jednotlivých aspektů tématu. Tyto změny, které autorka provedla na základě konzultací s aktuální vedoucí práce, 
byly podle mého jednoznačně ku prospěchu věci.  
 
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 B 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 
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 B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce relativně podrobně představuje dvě klíčové publikace z oblasti mezinárodní komparace médií, a to Čtyři 
teorie tisku (Siebert, Peterson a Schramm, 1956) a Systémy médií v postmoderním světě (Hallin a Mancini, orig. 
2004, český překlad Tomáše Trampoty 2008). Úvodní část si ovšem s výjimkou diplomky Maríny Urbánikové z 
brněnské FSS MU prakticky nevšímá dnes již velmi velkého množství kritických reflexí knihy Hallina a 
Manciniho, ani relevantních empirických výzkumů, které z jejich knihy vycházejí a/nebo se s jejich třemi 
modely více či méně kriticky potýkají. Právě zde by přitom bylo možné najít inspiraci pro vlastní teoretické 
ukotvení práce, která se tak vlastně spokojuje s tím, že konfrontuje, co Hallin a Mancini řekli o Řecku před 14 
lety, s tím, co by se o (značně proměněném) Řecku dalo říci nyní. Ke kritické reflexi relevance "tří modelů" 
Hallina a Manciniho v současném (stále postmoderním?) světě se autorka dostává až v jednostránkové kapitole 
7.5, která ovšem mohla být zařazena dříve a mohla mít nějaký dopad na způsob, jakým autorka řecký mediální 
systém uchopuje. Velkým kladem práce je naopak řada zdrojů v řeckém jazyce, s jejichž pomocí se autorce daří 
vykreslit hlavní kontury minulosti i současnosti řecké mediální sféry. 
 
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 A 
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.)  

A 

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 A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Text má standardní strukturu diplomové práce tohoto typu, obsahuje všechny náležitosti a nevykazuje žádné 
formální nedostatky. Autorka text doplnila několika souvisejícími přílohami. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka si stanovila v podstatě deskriptivní cíl "popsat základní rysy a specifika řeckého mediálního systému", 
logika jejího postupu jí ovšem vede rovněž k reflexi současné podoby řecké mediální krajiny ve vztahu k 
modelu polarizovaného pluralismu, kam Řecko v roce 2004 zařadili klasikové komparativního výzkumu médií 
Daniel Hallin a Paolo Mancini. Vzhledem k relativně nedávné ekonomické krizi, ze které se Řecko dosud 
nevzpamatovalo, a vzhledem k nutně drastickým dopadům této krize na řecká média je téma práce velmi 
relevantní. Empirický případ Řecka zároveň umožňuje konfrontovat zavedené teoretické modely s dynamickou 
a komplexní realitou a identifikovat tak silné a slabé stránky těchto modelů. 
 
Struktura práce je přehledná a logická. V kapitole 3 autorka představuje historickou dynamiku řecké mediální 
krajiny – a právě série nejrůznějších zvratů v moderních řeckých dějinách je podle mého názoru to, co nám 
pomáhá zřetelněji rozpoznat určitou statičnost modelů Hallina a Manciniho, ale zároveň také ocenit například 
jejich důraz na tzv. politický paralelismus, jak autorka ostatně správně uvádí v závěru práce. 
 
Popis současného stavu řecké mediální "krajiny po bitvě" v kapitole 4 předchozí historickou část doplňuje, 
kapitola 6 se stručně zamýšlí nad budoucností a kapitola 5 se soustředí na klíčové téma, tedy na vliv ekonomické 
krize na řecký mediální trh. Celkově tak práce naplňuje stanovený deskriptivní cíl a zachycuje všechny důležité 
rysy řeckého mediálního systému. Kritická reflexe teoretického zarámování, ke které řecký případ vybízí, 
naopak zůstává na okraji zájmu, což je podle mého názoru škoda. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Autorka na s. 16 prezentuje vlastní definici (mediálního) systému poté, co v literatuře – symptomaticky 

včetně Hallina a Manciniho (!) – žádnou vhodnou definici nenalezla: "Mediální systém je tedy celek, 
který má svou vlastní strukturu, přičemž každá z jeho jednotlivých částí funguje autonomně. Tyto 
autonomní části jsou závislé jedna na druhé a každá z nich je zároveň závislá i na celku." -- Mohla by 
autorka vysvětlit, zda je možné, aby části systému byly zároveň autonomní a zároveň závislé jedna na 
druhé? 

5.2 Hallin a Mancini uvádějí, že jejich pojetí mediálního systému vychází z prací německého sociologa 
Niklase Luhmanna. To ovšem rozporuje právě například autorkou citovaná Marína Urbánikova ve své 
diplomové práci Mediální systém bez systému (FSS MU, 2011), podle které to, co Hallin a Mancini 
prezentují jako "mediální systém", je vlastně spíše než systém v luhmannovském pojetí pouhý "pytel na 
jednotlivá média". -- Bylo by možné souhlasit s její kritikou nesystémovosti Systémů médií v 
posmoderním světě, anebo naopak tři modely a jejich charakteristiky přece jen mají rysy systému? 
Jinými slovy: je autorka na straně Urbánikové, nebo Hallina a Manciniho – a co z toho pro ni vyplývá 
vzhledem k analýze řecké mediální krajiny? 

5.3 Někteří autoři řadí český mediální systém do stejné skupiny s Řeckem. Řecká mediální krajina prošla v 
souvislosti s ekonomickou krizí bouřlivým vývojem, ve stejném období došlo k některým důležitým 
změnám i v České republice. -- Jsou podle autorky tyto změny nějak srovnatelné? V čem se řecký a 
český vývoj shoduje a v čem se liší? 

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: 22. ledna 2017                                                                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.    
 


