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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) 
Autorka do výzkumného vzorku zařadila ČTK a doplnila případovou studii, nakolik zahraniční rubriky 
sledovaného tisku ČTK kopírují. Tyto změny 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 C 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce zjišťuje, do jaké míry si sledované hlavní české deníky nechávají diktovat svojí zahraničněpolitickou 
agendu od globálních zpravodajských agentur, se zvláštním přihlédnutím k roli ČTK. To zjišťuje jednak 
kvantitativní obsahovou analýzou, jednak případovou studií, ve které zjišťuje shodu textů vydaných ČTK a textů 
publikovaných v tisku. Z logiky věci vyplývají tři možnosti: buďto obsahy zahraničních rubrik českých deníků 
následují převážně globální agendu velké trojky tiskových agentur, nebo následují ČTK (která ovšem může 
agendu velké trojky sama do značné míry přebírat), nebo jedou po své vlastní koleji. V práci tudíž jde o to, zda 
se autorce podaří vymyslet způsob, jak u jednotlivých zkoumaných médií posoudit míru následování či 
nenásledování agendy jednotlivých agentur. To je jí daří pouze do určité míry. 
 
Autorka postupuje tak, že se ve výzkumných otázkách 1-3 a 12 ptá, kdo od koho a jak přiznaně čerpá, s 
odkazem na publikaci dr. Trunečkové, podle které citovat zdroje je zpravodajská povinnost. Následně  u 
vybraných článků ČTK a deníků zkoumá a porovnává, které z 12 druhů témat a geografických lokací (otázky 4-
8) a aktérů (otázky 9-11) se s jakou frekvencí vyskytují, čímž se snaží pokrýt eventualitu, kdy se editoři 
zahraničních rubrik nechovají zcela podle Trunečkové, tj. pokrývají stejné věci jako agentury, ale necitují je. 
 



Zde je trochu problém: pokud se editoři zahraniční rubriky v novinách na základě svých vlastních priorit 
rozhodnou psát o stejné události, jako agentury, je to skutečně možné chápat tak, že agentura "má vliv" na 
noviny? Nejde třeba jen o sdílené zpravodajské hodnoty, které všem novinářským profesionálům diktují 
pokrývat de facto totéž? Další a důležitější problém spočívá v tom, že spektrum textů nabízených globálními 
agenturami může být široké, přičemž ČTK a české deníky si z tohoto spektra mohou vybírat pouze omezené 
množství témat a textů a zbytek ponechávat bez povšimnutí. Totéž lze říci o vztahu mezi ČTK a deníky. Je 
možné i v takovém případě mluvit o tom, že globální agentury, respektive ČTK, "nastavují agendu" českým 
deníkům? Autorka na s. 65 konstatuje, že ČTK některou z velké trojky světových agentur cituje pouze v jedné 
třetině vydaných zahraničněpolitických textů, takže se dominance velké trojky "nepotvrdila." Pracovníci ČTK 
ovšem nemusí vždy citovat všechny své zdroje, to však podle autorky nelze v její analýze vysledovat (ibid.), což 
ale znamená, že nad "nepotvrzením" teze o dominanci agentur visí otazník, jehož velikost se rovná černému 
svědomí přebírajících, ale necitujících pracovníků ČTK. Totéž platí pro deníky, přestože i jen na základě 
přiznaných citací autorce vychází, že ČTK je pro deníky dominantní zdroj jejich zpráv ze zahraničí (ostatně 
právě proto si ji deníky podle všeho platí). Více světla by do věci mohla vnést lépe promyšlená komparace 
témat, které se v textech globálních agentur, ČTK a českého tisku ve sledovaných dnech vyskytují. Způsob, jak 
je analýza témat provedená v práci, ovšem smysluplné porovnání agendy neumožňuje, takže nelze říci, do jaké 
míry se agenda přebírá nepřiznaně bez citací. 
 
To řeší až část, věnující se shodám textů ČTK a deníků, ovšem právě už jen v rámci českého mediálního 
rybníčku, takže hlavní záměr – analyzovat vliv globálních agentur – zůstává jaksi na vedlejší koleji. Autorka to 
sice na s. 99 nahoře konstatuje jednou větou, takže o problému zřejmě ví, na její závěry to už ovšem nemá vliv.  
 
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  C 
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)  
Práce je po formální stránce v pořádku. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka si vybrala téma, které bylo už do značné míry zpracováno dříve, a částečně potvrdila již existující 
závěry ohledně klíčové role ČTK pro české deníky, v tomto případě konkrétně pro jejich zahraniční rubriky. 
Problematičtější jsou výsledky úsilí o postižení vlivu globálních tiskových agentur.  Jádrem práce je korektně 
provedená kvantitiativní obsahová analýza. Práce nemá žádné podstatné formální vady.  
 
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: 25. srpna 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.    
 


