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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) 
Ač výsledná podoba předložené diplomové práce Michaela Erharta vychází ve své většině ze schválených tezí, 
ke změně došlo ve zúžení zkoumaného vzorku. Na tuto skutečnost ostatně autor upozorňuje na straně 26: 
"Oproti schválené tezi diplomové práce byl vynechán server Aktuálně.cz, u kterého byla problematická 
dostupnost starších článků a zkoumaný vzorek by tak nebyl kompletní". V této souvislosti byl oponent zaskočen 
poměrně strohým úvodem diplomové práce (3/4 jedné normostrany, viz stranu 2), v němž nebyl diplomant 
ochoten seznámit čtenáře nejen s metodami práce, ale též s poměrem jednotlivých částí, resp. s důrazem, jaký 
přikládá kvantitativní obsahové analýze a jaký analýze kvalitativní. Při komparaci obou částí - a to nejen co do 
jejich rozsahu - je na první pohled zjevná disproporce. Obsáhlejší úvod by tak umožnil čtenářům lépe pochopit 
autorovo pojetí struktury, ale i významu jednotlivých kapitol. Takto si musí vystačit jen se dvěma větami: 
"Úvodní část práce přináší stručnou sumarizaci konfliktu v Sýrii a jeho nejzásadnějších událostí, z nichž některé 
budou posléze předmětem dalšího zkoumání. Následující teoretická část práce se věnuje teorii nastolování 
agendy a procesu rámcování a metodologickému ukotvení 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 C 
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)  
I když se diplomant v teoretické části práce snaží vycházet ze všech relevantních zdrojů, některé pojmy 
ponechává definičně neukotvené. Kupříkladu na straně 21 píše o "přispění občanských žurnalistů", díky nimž 
"mohou média přinášet informace o dalších tématech a z více perspektiv". Čtenář tak může nabýt dojmu, že mezi 
občanskou žurnalistiku řadí i "občanská svědectví", jež jsou za ni podle části teoretiků žurnalistiky chybně 
vydávána (viz práce Stuarta Allana). Ostatně větší odstup od použité literatury by byl v některých pasážích na 
místě. Opravdu "role publika v gatekeepingu začíná tam, kde končí role médií, a samo může redistribuovat 



obsah přes sociální sítě", jak píše diplomant s odkazem na Shoemakerovou a Vose (viz stranu 22)? Sociální sítě 
nejsou médiem? A ponechávají sociální sítě příslušníkům nových publik absolutní volnost v redistribuci obsahů?       
 
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 B 
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) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V některých částech práce zůstaly překlepy a chyby. Např. "Americkou vojenskou intervenci nakonec odvrátil 
souhlas syrského režimu s ruským návrhem na likvidací svých chemických zbraní…" (str. 5), "Zastoupení 
vojenských aktérů se mezi jednotlivými médií liší výrazněji." (str. 34), "Je třeba zároveň třeba dodat, že…" (str. 
47) apod.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce si zaslouží býti připuštěna k obhajobě a následně i obhájena. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Viz otázky výše  
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:                                                                      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.    
 


