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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) 

Práce respektuje  schválené teze jak z hlediska techniky,  tak celkové struktury  zpracování  a v dostatečném 

rozsahu  mapuje  stanovený  cíl. 

 

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 A 

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

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)  

Dobrá orientace  v odborné literatuře. Teoretická část práce shrnuje zásadní  teoretické  koncepty  vztahující se 

ke zpravodajství v médiích.   Z metodologického hlediska je nutné upozornit na terminlogickou neujasněnost při 

definici základních zpravodajských žánrů v televizním zpravodasjtví (hedline a hedlinové zprávy,  rozepsaný 

CRT,  postavení a význam čtené zprávy  - nepřesně formulovaná  interpretace závěrů  z konzultace s oponentem - 

str. 29, 31). Ve výčtu  postů zahraničních zpravodajů  ČT v roce  2017 chybí Německo - str. 33.  Vágní  

typologie televizních zpráv  (kap. 3.2), což ovlivnilo i konstrukci proměnných a stanovení priorit pro 

komparativní hodnocení zpravodajských  matereriálů  ČTK a ČT v kapitole 6.3 a v konečném důsledku  vedlo 

k relativizaci  závěrů  v   praktické části práce.      

 

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) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Srozumitelná struktura práce, dobrá stylistická úroveň a čtivost textu. Práce má charakter původní studie, 

postavené  na vlastním sběru podkladového materiálu . Terminologická neujasněnost v oblasti  televizní  žánrové 

specifikace zpravodajských sdělení (viz kapitolu 3.2) Událostí  se v rozšířené stopáži   začaly vysílat od roku 

2012  nikoli od 2010 - str. 31.    

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 Práce je napsaná čtivým a srozumitelným jazykem (osobně jsem zaznamenal dva překlepy na str. 76 a 125) a má  

logické řazení kapitol od teoretických východisek k jejich praktické aplikaci na vymezenou tematiku. Vyústění 

práce představuje komparativní analýza zpravodajských  materiálů ČTK a pořadu Události ČT o kontroverzních  

vládních reformách  v Polsku (potraty, soudnictví a média) ve vybraném období.    

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 7. 6. 2019                                                                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.    

 


