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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) 

Změny oproti schváleným tezím jsou v práci popsány a zdůvodněny. 

 

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 C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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

Poznámky k předložené diplomové práci Dominiky Brejchové jsou vztaženy ke třem oblastem, a to (1.) k 

obsahu a struktuře teoretických kapitol, (2.) k práci s literaturou a (3.) k obsahu praktické části.  

 

(1.) Poznatky prezentované v kapitolách 1.2.3 a 1.2.4 nejsou vzájemně provázány, není zřejmá logika výkladu 

ani systematičnost výběru jednotlivých publikací a v mnoha případech je text informačně chudý či 

nesrozumitelný Například: - „Média, když se rozhodnou pokrýt určitý příběh, mají tendenci psát o některých 

aspektech problematiky, přičemž eliminují jiné aspekty (Wright, Sparks a O’Hair, 2013)“ (s. 23), dále: 

„Sdělování zdravotnických informací musí být prováděno vyváženým a přesným způsobem, aby byla usnadněna 

potřebná bezpečnostní opatření bez způsobování paniky (Payne a Schulte, 2003).“ (s. 24), dále: „Post-truth“ 

považuje za sebevědomě velkolepý termín epochálního posunu, který předpokládá, že jsme v minulosti prožili 

určitou „éru pravdy“. „Fake news“ považuje za identifikátor jakéhokoli podvodného mediálního produktu, 

negativní úsudek a záměr jsou zde silnější než například u bias.“ (s. 25), případně „Lékař pacientovi předepisuje 

režim a jen málo jej s ním probírá. Logickým opodstatněním tohoto přístupu je jednak jeho ekonomičnost, kdy 

lékař potřebuje na jednoho pacienta méně času, a dále to, že lékař má alespoň teoreticky větší znalosti o 

chorobě.“ (s. 27-28). 

 



Není zřejmé, jak s cíli práce souvisí kapitoly věnované objektivitě či proměnám žurnalistiky v době internetu 

(kap.1.2.1 a 1.2.2). Za zbytné lze označit osmistránkové představení všech analyzovaných médií (kap. 2.3). 

Některé odborné pojmy autorka nepřekládá, byť jsou k dispozici jejich zavedené české překlady (health 

journalism, digital divide, post-truth).  

 

Autorka nevěnuje pozornost skutečnosti, že část prezentovaných poznatků z oblasti zdravotní komunikace lze 

jen velmi obtížně uplatnit v českém kontextu (např. „Fakt, že většina novin a rozhlasových a televizních 

zpravodajských pořadů má specializované korespondenty pro zdravotnictví, dokazuje význam zdravotnických 

témat pro média (Entwistle a Sheldon, 1999)“ (s. 14); „Etika je většinou upravována tzv. etickým kodexem, který 

si v našem prostředí zřizují sama média nebo mediální domy“ (s. 17). Neplatí pro etické kodexy ČT a ČRo, které 

jsou součástí legislativních předpisů. 

 

(2.) Několik drobných pochybení se objevuje v práci s literaturou. Časté je používání ´odkazů z druhé ruky´ 

(např. Lasswell a Shannon a Weaver s odkazy na Jiráka a Köpplovou (s. 6), dále také na s. 12, s. 17, s. 18, s. 20.  

Odkazy na zdroje u doslovných citací nejsou kompletní, schází číslo strany (s. 7, s. 16, s. 17), případně nejsou 

uvedeny vůbec (s. 18). Významnější pochybení je přítomno v kap. 1.2.4, která obsahuje doslovně převzaté 

pasáže z knihy B. McNaira (2017), které nejsou řádně označeny (uvozovkami a kompletním odkazem). 

Konkrétně „Informace a dezinformace byly vždy důležitou zbraní ideologického boje a fake news lze považovat 

za jednu z konkrétních forem obecněji používaného souboru nástrojů informačních válek. Naneštěstí vedlejší 

škodu způsobenou rozmístěním fake news nese průměrný občan, nezúčastněný a neutrální, a také ti, kteří 

skutečně chtějí znát pravdu a pochopit svět kolem sebe“ (s. 25), srov. s originálem: „Information – or 

misinformation – has always been an important weapon of ideological warfare, and fake news can be seen as 

one particular form of a more generally utilised battery of information warfare tools. Alas, the collateral 

damage inflicted by the deployment of fake news is borne by the average citizen, the non-aligned and the neutral, 

by those who genuinely wish to know the truth and understand the world around them.“  (McNair, 2017, s. 13). 

A dále: „Rozšíření fake news je součástí širší krize důvěry veřejnosti a legitimity médií a politických elit, kterou 

vyvolal vzestup populistických politiků, jako jsou Donald Trump, Marine Le Pen a Rodrigo Duterte (McNair, 

2017)“ (s. 26) srov. s „The rise of fake news is part of a wider crisis of public trust in, and legitimacy of, media 

and political elites which has driven the ascendancy of populist politicians such as Donald Trump, Marine Le 

Pen and Rodrigo Duterte.“ (McNair, 2017, s. 11).  

Podobně i dále v kap. 1.3.3 jsou doslovně převzaté pasáže, a to z publikace G. Boniola (2016), které nejsou 

řádně označeny. Konkrétně: „Na jedné straně je tedy jedinec, který může tvrdit, že je svobodný, aby své dítě 

neočkoval, protože je nad tělem svého dítěte jediným, kdo se může rozhodnout, co má dělat. Na druhou stranu 

existuje stát, který může tvrdit, že očkování dítěte musí být povinné, jelikož by mohlo zabránit ohrožení zdraví 

ostatních dětí (ale také zdraví tohoto dítěte) a vytvořit tak kolektivní riziko (Boniolo, 2016).“ (s. 30) Srov. s 

originálem „Thus, on the one hand there is the individual who can claim that he is free not to vaccinate his child 

since over his child’s body he is the only one who can decide what to do. But on the other hand there is the state 

that can claim that it has the duty/right to mandatorily vaccinate that child since that action could avoid 

jeopardizing the heath of other children (but also the health of that child) and thus create a collective danger.“ 

(Boniolo, 2016, s. 58).  

 

(3.) V praktické části práce (kap. 2) autorka sice shrnuje relevantní poznatky k metodologii sociálně-vědního 

výzkumu obecně i ke konkrétním postupům při kvantitativní obsahové analýze, ovšem v následném vlastním 

výzkumu jsou zohledněna pouze některá doporučení a analytická pravidla. Zmiňovaní autoři (Hendl, 2008; 

Trampota a Vojtěchovská, 2010) mimo jiné zdůrazňují, že mezi základní charakteristiky dobře nastavené 

výzkumné hypotézy patří její zřetelné ukotvení a návaznost na dosavadní teoretické a výzkumné poznatky. 

Z obsahu kap. 2.4 Hypotézy ale není zřejmé, jak byly do formulovaných hypotéz promítnuty poznatky 

teoretických kapitol práce. V metodologických kapitolách také schází bližší definice sledovaných proměnných a 

pravidel pro jejich kódování (např. není jasné, jaký je rozdíl mezi proměnnou Aktér a Mluvčí, není uvedeno, 

podle jakých kritérií byla kódována proměnná č. 6 Postoj mluvčího). 

 

 

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 D 

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 

E 



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) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

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

      

 

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

původnost tématu a závěrů apod.)  

Předloženou diplomovou práci Dominiky Brejchové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm C. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANTKA MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 18. 6. 2018                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 


