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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) 

Autorka se pustila do analýzy zajímavého problému, na který má zřejmě každý, kdo v mediální branži pracuje, 

nějaký názor, obvykle ale podložený spíše intuicí než daty. Cílem diplomové práce tedy bylo taková data získat a 

porovnat, jak se v tomto ohledu liší práce novináře v tištěné a online redakci. Původní plány (popsané v tezích 

DP) autorce ne vždy vyšly, například záměr analyzovat data přímo z redakčních systémů narazil na neochotu 

redakcí takový náhled umožnit. Také záznam časových snímků neproběhl v takovém rozsahu, jak bylo původně 

plánováno, a tak se z původně doplňkové metody (rozhovory) stala metoda hlavní.  

 

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 A 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

eoretická část začíná celkem obecně a popisuje rozdíly mezi online a printovými médii. Podstatná je především 

kapitola 1.1.3, která hledá, jak se proměňuje práce novináře ve světě online médií. Zřejmě by mohla být ještě 

podrobnější a zahrnout i kontrast toho, jaká byla např. v 90. letech očekávání, a tato očekávání porovnat 

s realitou. V práci je poskytnut také teoretický úvod do volného času a jeho různých definic. Zde je naopak 

podrobnější popis vhodný, protože v oboru mediálních studií nejde o obvykle používaný koncept.  

Kladně hodnotím pečlivý přístup autorky k výzkumu, k přípravě dotazů a k analýze, a to včetně velkého množství 

citací respondentů, které činí kapitolu 2.2.2 (Komparace dat z rozhovorů) nečekaně čtivou. Domnívám se, že tyto 

zachycené skutečnosti budou i za mnoho let zajímavým snímkem každodenního života novinářů v roce 2018. 

Vzhledem k relativně malému počtu respondentů nebylo pro srozumitelnost práce vhodné používat v analytické 

části grafy prezentující výsledky, neboť graf dává iluzi exaktnosti, které ale při malém vzorku nemohlo být 

dosaženo. Pochvalu si naopak autorka zaslouží za poctivé a trpělivé analyzování odpovědí a za vhodně zvolené 



otázky - velmi poučná může být například informace o tom, jak reagují v různých redakcích na krizové situace 

nebo jak redaktoři vnímají svou práci, jaké jsou jejich priority a co je motivuje k tomu, že "udržují" svoje články 

i mimo pracovní dobu. 

Autorka také prokázala akademickou vyzrálost, když se nesnažila text práce přizpůsobit tak, aby odpovídal jejím 

očekáváním a hypotézám. Její hypotéza, že práce přesahuje do volného času častěji u redaktorů online médií, se 

na dotazovaném vzorku participantů nepotrvrdila, a autorka to popisuje a v závěru vysvětluje (redaktoři v printu 

mají jinou pracovní dobu, musejí si "zalomit" stránku, mají více porad a přísnější uzávěrku). 

 

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 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.)  

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 B 

 

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

Hlavní výtky vůči práci (z toho některé jsem si coby vedoucí měl uvědomit mnohem dříve) se týkají struktury 

práce a výběru respondentů. Řazení kapitol a podkapitol práce je na první pohled matoucí, a některé kapitoly, 

především. 2.1.3.1 (Charakteristika tištěných titulů a online zpravodajských serverů, ve kterých vybraní 

participanti pracují), jsou zbytečně rozsáhlé a s tématem práce přímo nesouvisejí. Opačným příkladem jsou 

informace o běžné pracovní době v různých médiích, což byla tabulka zajímavá a i pro člověka, který v médiích 

pracuje, celkem překvapivá. Tradičnější struktura práce ve stylu metodika - data - diskuze - závěr by každopádně 

možná dala lépe vyniknout pozorováním a závěrům. 

Do práce se vloudila řada drobných rušívých (obvykle grafických) nedostatků, například číslo poznámky pod 

čarou není dostatečně odděleno od samotné poznámky. Po pravopisné stránce je zjevné, že autorka umí psát a 

používá odpovídající akademický jazyk (což kontrastuje s jazykem autentických citátů zpovídaných účastníků).  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Silnou stránkou práce je nepochybně její zajímavost, a to jak z pohledu praktického (odpovídá na otázku, jak a 

proč práce v médiích zasahuje do volného času redaktorů), tak z akademicko-historického, protože čtenářům 

nabídne realistický otisk každodenní mediální reality. Práce je poctivě zpracovaná a autorka věnovala 

rozhovorům nemalé úsilí. 

Slabou stránkou práce je - jak už bylo zmíněno - místy nelogická struktura, příliš podrobné kapitoly o historii 

firem redaktorů (bylo možné pro přehlednost odsunout do příloh) a drobné nedostatky v grafické úpravě práce. 

 

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

5.1 V čem vidíte důvod pro to, že novináři tištěných médií "častěji čekají na reakce respondentů, které do 

článku potřebují, zatímco redaktoři online médií častěji čerpají z online zdrojů"? Šlo by tento závěr nějak 

nezávisle ověřit?  

5.2 Existuje mezi redaktory tištěných a online médií významný rozdíl v jejich platovém ohodnocení?  

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: 20. 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.    

 


