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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) 

Diplomová práce v rozhodující míře odpovídá schváleným tezím. Autor se odchyluje pouze v dílčích aspektech 

(např. vypuštěním serveru Aktuálně.cz z původně zamýšleného analyzovaného materiálu), které jsou ovšem 

srozumitelně a dostatečně vysvětleny. Hlavním důvodem změn byla nutnost dodatečně precizovat výzkumný 

rámec po zahájení podrobnějšího datového rozboru. 

 

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 A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Autor prokázal vysokou míru orientace jak v rámci teoretické literatury, tak ozbvláště ve faktografických  

znalostech o průběhu syrského konfliktu. Ty lze považovat za vskutku nadstandardní. Jako velice vhodnou 

považuji snahu o metodologickou triangulaci prostřednictvím kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy, byť 

její konečné provedení lze bohužel označit za značně nevyvážené - tj. jak rozsahem (30: 8 naformátovaných stran 

textu v neprospěch kvalitativního rozboru), tak mírou detailu a přínosem k samotnému výzkumu. Těžiště práce 

lze proto vzhledem k vymezení jejích cílů spatřovat právě v kvantitativní oblasti, která je zpracována mimořádně 

dobře a důsledně. V jinak velice kvalitní teoreticko-konceptuální kapitole chybí hlubší kritická reflexe použité 

literatury (nad rámec jejího převzetí) a argumentace proč ji autor vybral či naopak opominul v 

následné empirické části (např. gatekeeping, kaskádový model aktivace apod.).   

 

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)  

Předložený text se vyznačuje logickou strukturou a poznámkovým aparátem na vysoké úrovni. 

Z terminologického hlediska nelze autorovi nic vytknout. Citační norma a další formální náležitosti odpovídají 

tomuto typu kvalifikační práce. Grafická úprava je velmi přehledná a zcela opodstatněná. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Cekový dojem z magisterské práce je velice dobrý. Její jednoznačnou přednostní je autorova snaha o komplexní 

přístup k popisu/interpretaci mediálního pokrytí syrského konfliktu (aktérství, mediální obraz válečných epizod 

apod.), opřená zejména o důsledně provedenou kvantitativní analýzu. Byť její závěry přinášejí řadu intuitivních 

poznatků (např. rozšířenou praxi přebírání agenturních mediálních obsahů v zahraničním zpravodajství, 

dominanci západních/globálních tiskových agentur), tak současně poukazují na některé důležité skutečnosti (míra 

využívání sociálních sítí, rozdílný pohled na jednotlivé aktéry a zachycení jeho proměny v čase apod.). Práce je 

kvalitně odborně zpracovaná a navíc čtivá a srozumitelná. 

 

Ačkoliv by se přesné hodnocení v případě podrobnější škály nacházelo mezi stupněm "A" a "B", doporučuji 

navzdory uvedeným partikulárním nedostatkům textu hodnotit ji celkově stupněm "A/výborně".  

 

 

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

5.1 Proč byl autorem využit induktivní postup při tvorbě rámců, když je v teoretické části práce označen jako 

méně rozšířený a preferovaný? V čem spočíval jeho přínos? 

5.2 Sehrála nějakou roli spojitost mezi rozdílným množstvím vlastního obsahu analyzovaných médií a 

způsobem rámcování vývoje syrského konfliktu a hodnocení jeho hlavních aktérů?   

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: 20.6. 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.    

 


