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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) 
Cíl, technika i struktura práce odpovídá schváleným tezím, za což si diplomantka zaslouží uznání - a to 
s ohledem na překážky, s nimiž se musela vyrovnat, a jež popisuje v úvodu (viz stranu 13): "Mým původním 
záměrem bylo vést rozhovory s novináři ze všech typů médií, tedy z tištěných, rádia, televize i online médií. 
Zastoupena měla být média jak soukromá, tak veřejnoprávní. Rozmanitost vzorku tak, jak je formulována v 
tezích diplomové práce, se mi podařilo zachovat. Jisté omezení při realizaci ovšem představovala neschopnost 
některých oslovených redakcí doporučit mi k rozhovoru novináře specializující se dlouhodobě na oblast 
medicíny, zdraví a zdravotnictví. Domnívám se, že hlavním důvodem nebyla neochota se mnou komunikovat, 
ale spíše nedostatek takto specializovaných žurnalistů v českých médiích. Ve vzorku tedy chybí novináři ze 
soukromých televizních a rozhlasových stanic."    
 
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 A 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Teoretická část práce je velmi pečlivě zpracovaná, autorka prokazuje schopnost kritického zhodnocení použité 
literatury a pramenů. Čtenářsky přívětivé - ba přímo atraktivní - je prokládání teorií vymezených vybraných 
etických prohřešků konkrétními příklady titulků i ukázkami zpravodajských textů (viz strany 35-38). Výzkumná 
část práce se opírá o kvalitativní metodu polostrukturovaného hloubkového rozhovoru, jenž diplomantka vede 
s deseti respondenty/respondentkami. Krom etických dilemat se zabývá i faktory, jež mají vliv na kvalitu práce 
žurnalistů v ČR, jejichž specializací jsou medicínská témata. "Etické otázky podle novinářů vyvstávají hlavně v 
situacích, kdy mají informovat o zdravotním stavu konkrétního člověka," konstatuje diplomantka na str. 73 a 
pokračuje: "V takových případech zvažují, jaké informace zveřejnit a jaké už jsou příliš soukromé. Výsledek je 
závislý na dohodě s dotyčným pacientem. V souvislosti s etikou se v rozhovorech několikrát vynořuje také 
problematika informování o nových lécích či způsobech léčby. Tato čtenářsky zajímavá témata s sebou totiž 



mnohdy nesou řadu omezení, jako je dostupnost v České republice či fáze výzkumu. Novináři si uvědomují, že 
by někomu mohli dát falešnou naději, ale těmto tématům se úplně nevyhýbají. Situaci řeší tak, že se snaží uvádět 
omezení, která jsou s nimi spojená." Výsledky polostrukturovaných hloubkových rozhovorů tak do značné míry 
korelují s teoretickým vymezením etických dilemat.       
 
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 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) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce Veroniky Bulánkové je pečlivě zpracovaná, neobsahuje zásadní prohřešky proti mateřštině (až 
na drobnosti na stranách 13, 22, 40, 46…) a její přílohy se mohou stát inspirativním zdrojem informací dalších 
odborných studií (viz strany 90-141, jež obsahují doslovné přepisy rozhovorů). 
 
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 Dovede diplomantka na základě osobní čtenářské, posluchačské či divácké zkušenosti odhadnout, jak by 

dopadla obsahová analýza mediálních výstupů novinářů, s nimiž vedla výzkumné rozhovory?    
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.    
 


