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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) 
Práce zcela odpovídá schváleným tezím, pokud jdeo techniku i strukturu. Cíl byl upraven po rešerši literatury - 
ubyl zájem o prezentaci farmaceutických firem a zaostřila se optika, nyní spustředěná hlavně na peternalismus 
zdravotnictví (a související uchopení rizik). Změnil se také název diplomové práce.  
 
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 B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce Dominiky Brejchové se formou kvantitativní obsahové analýzy zabývá otázkou, jak česká 
média referovala o povinném očkování v první polovině roku 2017.  
Práce má teoretický úvod, v němž je představen obor health communication a svébytné rysy zdravotní 
žurnalistiky. Praktická část je založena na kvantitativní analýze obsahu vybraných 15 médií zastupujících čtyři 
různé mediální typy. Nejširší výzkumná otázka se ptá po reprezentaci medicíny v kontextu očkování a je 
operacionalizována podotázkami o tom, zda v tomto kontextu převládá partnerský nebo paternalistický model 
medicíny a zda je očkování zmiňováno v souvislosti s riziky. 
Na celé práci zaujme zejména vysoce kultivovaný, věcný a střízlivý styl, připomínající anglosaskou tradici 
odborných textů. Ten vystupuje do popředí zejména v teoretické části, která je fundovanou rekapitulací 
základních konceptů. Věcnost bohužel někdy doprovází i přílišná stručnost. Mnohé nastíněné rámce - zejména 
politologicky a sociologicky interdisciplinární problematika proměny statusu vědy v post-faktické době nebo 
perspektiva rizikové společnosti Ulricha Becka by zasloužily podrobnější pojednání. Dostatečně podrobně  a 
vzorově je naopak vyložen například rozdíl mezi paternalistickým a partnerským modelem medicíny, přičemž 
některé z konkrétních rysů jsou využité v samotné analýze při pojmenování rolí lékařů v debatě o očkování.  



Kvantitativní analýza v praktické části je provedena velmi jednoduchou formou, kdy jsou použité pouze postupy 
deskriptivní statistiky, což ale odpovídá formulaci hypotéz či výzkumných otázek. Sporné je vynechání sledování 
délky jednotlivých článků nebo audiovizuálních obsahů (str. 51) - hypotézy inspirované délkou by se formulovat 
jistě daly. V přehledu základních četností schází počet celých článků/pořadů, které se týkaly očkování - 
dozvídáme se jen počet celkových počet kódovacích jednotek (sekvencí), str. 55.  
 
 
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 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.)  

C 

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 C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Úroveň odborného stylu v práci je vynikající a je její velkou předností, která kompenzuje i některé výše zmíněné 
nedostatky. Jisté drobné nesrovnalosti se objevují v práci s literaturou a prameny. Na str. 18 chybí odkazy u 
několika autorů uvedených jako příklady specialistů na dané téma a přibližně dvakrát se v práci cituje tzv. "přes" 
druhého autora. V seznamu literatury na závěr jsou, zdá se, zahrnuté i jednotlivé analyzované články a pořady, 
což jej zkresluje; seznam analyzovaných článků/pořadů mel být vydělen v příloze. Nevelkou cenu má naopak 
zařazení vyplnění kódovací knihy s číselnými kódy do přílohy.      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Doporučuji, aby práce byla postoupena k obhajobě a hodnocena stupněm B-C.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Bylo by možné stanovit validní hypotézy na základě délky sekvencí? 
5.2 Jak ovlivňuje recepci vědeckých poznatků atmosféra post-faktické doby? 
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 
19/6/2018 
 
 
Datum: 16/6/2018                                                                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.    
 


