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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) 
 
Diplomantka přišla s vlastním nápadem realizace rámcově vypsaného zadání magisterské práce zaměřené na 
agenturní žurnalistiku, s rozvahou připravila teze a jim odpovídá práce předložená k obhajobě. Zadání dodržela a 
podařilo se jí splnit stanovený cíl. Struktura není identická s původním návrhem, dílčí změny ale byly 
konzultovány a práci prospěly.      
 
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 B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Michaela Šedová prokázala, že je schopna vyhledat, prostudovat a aplikovat odbornou literaturu k tématu, 
úvodní kapitoly představují solidní teoretický základ. Kromě oborových titulů vycházela také z výročních zpráv 
obou institucí a aktuální informace čerpala z českých i polských zdrojů.  
Od začátku si byla vědoma jistých limitů komparace vyplývajících ze specifických rysů agenturního a televizního 
zpravodajství (priority, řazení informací, objem zpravodajství hlavní zpravodajské relace a prakticky nepřetržité 
produkce agenturní,  zkoumané mediální formáty), proto za kapitoly věnované ČTK a ČT a jejich zahraničnímu 
zpravodajství vhodně vložila samostatnou kapitolu vysvětlující tyto rozdíly. Jim také uzpůsobila i formulace 
některých výzkumných otázek, což platí zejména pro kvantitativní analýzu. 
V rámci sledovaného období vymezeného lety 2015-2018 pak u jednotlivých reforem (potraty, média, 
soudnictví) velmi dobře a přesně odůvodnila volbu kratších časových úseků souvisejících s rozhodujícími fázemi 
legislativního procesu.  
 



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 A 
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)  
 
Nemám žádnou zásadní výtku, jen bych upozornila na ojedinělé nepřesnosti, např. na str. 50 je uvedeno, že 
k přijetí sankcí vůči Polsku by "bylo nutné jednomyslné hlasování ostatních 28 členských zemí" a na str. 100 
v souvislosti se schválením novely o soudcovské radě stojí, že "25 z jejích 15 členů...", a nesouhlasí součet. 
Jazyková a stylistická úroveň práce je vysoká, projev prakticky bezchybný, jen na s. 3, 10, 32 a 67 chybuje 
autorka v interpunkci.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
 
Práce Michaely Šedové vyhovuje všem požadavkům kladeným na absolventskou práci magisterského studia. 
Jako vedoucí práce oceňuji ve shrnujícím komentáři původnost tématu, poctivý přístup k jeho zpracování a 
skutečně bezproblémovou spolupráci s diplomantkou.  
Přes vyvrovnanou úroveň předloženého textu považuji za přínosnější kapitoly analytické části, které obsahují 
řadu zajímavých zjištění využitelných např. k aktualizaci výuky.   
 
Práci k obhajobě jednoznačně doporučuji a navrhuji, aby byla klasifikovaná jako výborná.    
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Na str. 60 v souvislosti s přípravou tzv. velkého mediálního zákona píšete, že státní média "měla mít 

povinnost publikovat prohlášení a zprávy o činnosti prezidenta, premiéra a dalších státních orgánů". 
Věděla byste, zda a jak se tato povinnost už dříve týkala polské agentury PAP?    

5.2 Na str. 24 uvádíte, že klasické zprávy navazují na fleše. Pokračováním jakého agenturního sdělení mohou 
být též? 

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: 13. června 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.    
 


