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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) 
Obsah práce odpovídá schváleným tezím. 
 
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 B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru D 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce se prezentuje jako srovnávací studie rolí regionálních redakcí médií veřejné služby na jihu Moravy (ČR), 
v Jutsku (Dánsko), Andalusii (Španělsko) a ve Skotsku (Británie) a v podstatě zjišťuje, jak silná je ve vybraných 
čtyřech regionech glokalizace. Dvě ze tří výzkumných otázek na s. 9 jsou nicméně formulovány problematicky: 
odpověď na to, jak se mění potřebnost či úloha médií vyřejné služby, v podstatě implikuje normativní odpověď, 
protože "objektivně" nelze o užitečnosti jako takové vůbec mluvit; odpověď na to, v čem spočívá význam 
regionálních studií z pohledu obyvatel těchto regionů, zase implikuje výzkum publika, autor však místo toho 
spekuluje o tom, že diváci mají ke svým lokálním redaktorům jaksi blíž. Další zajímavostí je výběr zkoumaných 
regionů, který autor ospravedlňuje typologií Hallina a Manciniho, což je poněkud ironické, protože tato práce 
stojí na srovnávání národních států, přičemž případné podnárodní a nadnárodní jednotky ignoruje. Logika 
výzkumu regionů tak de facto problmatizuje Hallina a Manciniho, ovšem problemtaikou toho, co to vlastně 
"region" je, se autor nijak zvlášť nezabývá. Logičtější by možná bylo zaměřit se na vztah vybraných regionů vůči 
centru, do toho se však autor nepouští a nediskutuje ani to, jak by jeho analýzu ovlivnil výběr jiných regionů: 
kdyby bylo místo Andalusie zahrnuto Katalánsko nebo místo Skotska Severní Irsko, mohlo by být všechno jinak. 
Pokud totiž chceme studovat regiony, je právě toto klíčové: nejsou to jenom místa na mapě, ale právě celky více 
či méně diferencované vůči svému národnímu státu. 



Autor rovněž bagatelizuje problémy, kdy se mu nepodařilo ve všech regionech nasbírat ekvivalentní data. Ale 
aspoň je poctivě uvádí. 
Samotná analýza (s. 59nn) se soustředí především na formální stránky fungování mediálních organizací a ne třeba 
na politický boj, jehož jsou probírané normy výsledkem. V moři popisu se tak ztrácí ty aspekty, které by třeba 
mohly být podstatné, a diskuse dílčích závěrů (s. 103nn) i samotný závěr (s. 107nn) zůstávají na povrchu u pouhé 
popisnosti. Zaujmou tak spíš jednotlivost, tedy například to, že ČT reprízuje regionální pořady v popůlnočních 
časech především proto, aby si tak nahonila potřebná procenta regionálního vysíílání (s. 87). 
Hlavní problém práce spočívá v tom, že není jasné, proč se tím vším vůbec zabývat. Chybí teoretická reflexe, 
chybí formulace problému, chybí logicky formulované výzkumné otázky. 
 
 
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  B 
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.)  

B 

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)  
Některé citace v textu se nevyskytují v závěrečném seznamu literatury (např. Šmíd 2006 na s. 22), jinak je práce 
po formální stránce v pořádku. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Text práce obsahuje vyčerpávající množství nejrůznějších informací o regionálním televizním vysílání ve čtyřech 
zkoumaných oblastech. Autor ovšem mohl lépe promyslet důvody, proč se právě těmito věcmi zabývat.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zkuste prodiskutovat logiku výběru regionů podle Hallina a Manciniho (viz text práce) s logikou výběru 

podle míry antagonismu mezi regionem a centrem (např. Andalusie vs. Katalánsko, Wales vs. Skotsko vs. 
Severní Irsko, býv. Pokarpatská Rus vs. Krym vs. Donbas atd.). 

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: 15. června 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.    
 


