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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 
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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 odpovídá tezím. 

 

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 D 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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

Teoretická část práce představuje základní žurnalistické pojmy související se studovaným tématem a pokračuje 

zevrubným rozborem bariér kvalitního a odpovědného informování o medicíně, nejčastějších pochybení 

žurnalistů v této oblasti a přehledem zahraničních mediálních kodexů a doporučení věnovaných problematice. 

Tato část vychází z dostatečného množství přiměřeně zpracovaných domácích i zahraničních zdrojů. 

V následující praktické části je metodou kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů s deseti českými novináři 

věnujících se medicíně zkoumáno, jak probíhá jejich práce, jak reflektují potřebu odborného medicínského 

vzdělání a s jakými etickými otázkami se během své práce setkávají. Materiál je zpracován metodou zakotvené 

teorie, která ale byla vzhledem k relativně vysoké míře strukturovanosti rozhovorů aplikována jen v rudimentární 

formě. Etickým dilematům je pozornost věnována spíše okrajově, i přes název práce. V závěru jsou stručně 

shrnuty hlavní zjištění práce a odpovědi na položené výzkumné otázky, jež autorka vhodně srovnává z poznatky 

ze zahraničních studií. 

 

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 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.)  

A 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Formální a jazyková úroveň práce je vyhovující. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Celkově lze výrazně pozitivně hodnotit zejména teoretickou část práce. U provedeného výzkumu se nabízí 

otázka, zda neměl být postaven spíše na nestrukturovaných rozhovorech, které by se ale více držely tématu 

etických dilemat a jejich reflexe novináři a nebo naopak nezaložit studii na dostupných zahraničních výzkumech 

a posílit tak srovnávací aspekt (např. zjištění, že novináři v USA se ve srovnání s dotazovanými českými novináři 

"ve větší míře se přiklánějí ke snaze nabídnou publiku kontext a kritickou analýzu, respektive intepretaci 

zdravotních otázek" [str. 71] považuji za jedno z nejzajímavějších z práce). V současné podobě je relativně velký 

prostor věnován obecným procesům a rutinám novinářské práce na úkor etiky a etických dilemat. Další 

problematické místo praktické části lze najít v značné heterogenitě studovaného tématu: ačkoliv z teoretické části 

se zdá, že tématem je zejména etika při referování o nových medicínských objevech, v praktické části někteří 

novináři o medicíně referují například v politickém kontextu (o reformách ve zdravotnictví, platech lékařů a 

pod.) nebo prostřednictvím osobních příběhů pacientů. Etické otázky v těchto kontextech jsou pochopitelně 

odlišené. I přes zmíněné limity však práce přináší několik zajímavých originálních zjištění a plně odpovídá 

nárokům na diplomovou práci.     

 

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

5.1 Je potřebné, aby měl každý článek / reportáž o nějaké medicínské otázce podobu přehledové studie - tj. 

není možné referovat o jednotlivých výzkumech? 

5.2 Jak vnímáte, že jsou dotazovaní novináři často přesvědčení, že mohou dostát své úloze zjednodušit 

informace pro své publikum, když zároveň přiznávají chybějící odbornost v dané oblasti?  

5.3 Neměla by být vědecká metodologie součástí vysokoškolského vzdělání všech žurnalistů? 

5.4 Je kvalitativní metodologie, z níž lze dle potřeby vybrat jen určité části, ještě vůbec metodologií? 

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

-- 

 

 

Datum: 18. 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.    

 


