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Recenze rukopisu 
 
Název:    Bc. Jana Jelínková 
 

Role vlastnické struktury médií v České republice (s důrazem na informování 
o bezpečnostních tématech) 

 
ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek    (X)  

 přehledový článek     (X)  

 odborné sdělení z výzkumu     

 informace        

ano      ne 

Téma je vhodné k publikaci      X  

 

Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 

Originálnost (původnost): X     

Vědecká úroveň:   X    

Odborná úroveň:   X    

Výsledky:    X    

 

Text příspěvku:   Jasný a srozumitelný       X 

   Nesrozumitelný       

   Obsahující chyby       

 

Souhrn:   Dostatečně výstižný a informativní  X 

   Nedostatečně informativní    

   Chybí       

 

Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné            X 

   je třeba zlepšit jejich prezentaci      

   text je bez tohoto vybavení    

   nepřiloženy      
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Jazyková úroveň:  vyhovující     X 

   vyžaduje menší korekce    

   nevyhovující      

 

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě  X 

   zveřejnit po menších úpravách   

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Studie je logicky strukturovaná a tematicky konzistentní. Obecné formulace autorka 
svědomitě dokladuje empirickým materiálem a původními postřehy z mediální praxe.  
S odbornou terminologií z oblasti právních věd, sociologie médií a mediálních studií pracuje 
zodpovědně. Obecně je studie napsána velmi kultivovaným jazykem. Grafické zpracování 
textu působí vyspělým dojmem a čtenáře tzv. neruší a nerozptyluje. Oceňuji ambiciózní 
snahu parametrizovat, společně s korektně citovanými autory a studiemi, měkké kategorie 
pravdivosti a objektivity mediálních produktů.  
 
Co se týče negativ, jsem toho názoru, že zvolená metoda práce (pozn. postupné vrstvení 
a kumulace interpretovaných problémů a kontextů) dovedla text do podoby, kdy „přes 
stromy poněkud není vidět les“. Stejně tak si nejsem jistý optimálností zvolené oborové 
plurality, tedy četným střídáním odborných perspektiv, ze kterých autorka předmět svého 
badání nahlíží. Osobně bych studii rozdělil na tři samostatné texty: 1. Objektivita médií  
v dobách hyperkomercionalizace; 2. Mediální obraz reorganizace Policie České republiky, 
konkrétně vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu; 3. Mediální obraz tzv. 
migrační krize v České republice. 
 
Citační odkazy na tištěné prameny informací nejsou vždy stránkově nekonkrétní; jejich 
frekvence je však naprosto korektní. Počet použitých odborných monografií není nijak 
uchvacující, jistě by šel rozšířit; přehledové vysokoškolské učebnice bych chápal pouze jako 
podpůrné prameny informací. Závěr studie je pak poměrně stručný, nekonkrétní 
a nepolemicky vyznívající. 
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