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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) 

Při porovnání tezí a výsledné práce nebyl podle mého názoru dostatečně naplněn slib provedení kvalitativní 

analýzy zpravodajství ČTK, tak jak bylo uvedeno v tezích tj.: "Zhodnocení pokrytí vybraných trestních řízení 

prostřednictvím ČTK, jak se v jejich světle jeví konflikt mezi právem obviněného na obhajobu a ústavně 

zaručenou svobodou projevu." Tuto tezi jsem pochopil tak, že výzkumný vzorek, u něhož bude provedena 

kvalitativní analýza, bude obsahovat více, a nikoli pouhé dva případy, které mohou a nemusí být typické či 

reprezentativní pro zhodnocení celkového přístupu ČTK k informování o trestní řízení.       

 

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)  

Diplomant prokázal znalost dostupné literatury ke zvolenému tématu. Využívá svých velmi dobrých znalostí 

právních předpisů a také judikatury vztahující se k práci médií, které aplikoval při svém empirickém výzkumu. 

Předložený text je výsledkem dobré práce se zdroji a s fakty - mám na mysli především kvantitativní analýzu 

výzkumného vzorku z rozsahu jednoho roku. Výsledky této analýzy přinášejí nové poznatky o struktuře 

zpravodajství ČTK ve věcech trestních a mohou tak sloužit jako zpětná vazba pro práci žurnalistů. Jde tedy o 

práci veskrze původní. Totéž lze říci o kapitole 5.3., která konfrontuje zpravodajství ČTK s jejím etickým 

kodexem; s výjimkou výhrady, že závěry zde uvedené detailní analýzy dvou výzkumných vzorků lze sice 

metodicky aplikovat v žurnalistické praxi, nicméně však z ní nelze vyvozovat obecnější soudy o kvalitě 

veškerého zpravodajství ČTK v dané oblasti. 

 

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  B 

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)  

Z formálního hlediska je práce pečlivě zpracovaná. Vůči její struktuře, použité metodice nemám žádných výhrad. 

Zatímco kvantitativní analýza zcela a beze zbytku splnila svůj účel, a je třeba ji ocenit, u závěru kvalitativní 

analýzy, který říká, že "úroveň přesnosti, vyváženosti a relevantnosti je ve zpravodajství ČTK proměnlivá," 

vzniká otázka, zda tento závěr platí pro jednotlivé případy nebo pro kontinuální zpravodajský servis ČTK. 

Oceňuji jazykovou úroveň práce, dodržování citační normy, důsledné odkazování na zdroje. Obsáhlá příloha č. 4 

vhodně dokumentuje zkoumanou matérii a může sloužit jako východisko a pdoklad pro některé další badatele. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená práce odpovídá požadavkům na diplomové práce kladeným. Téma je původní, jeho zpracování 

použilo standardní metodiku využívanou při výzkumu médií. Z formálního hlediska má práce téměř bezchybnou 

podobu. Celkově ji hodnotím jako velmi dobrý standard, při němž tím objevným,novým a původním byla hlavně 

volba tématu, které rezonuje s problémy současné žurnalistické praxe. Autor zde odvedl solidní výkon, aniž měl 

ambice výsledky rozvést do obecnějších teoretických úvah. Jestliže nenavrhuji hodnocení výborně, pak to 

vyplývá z výše uvedených připomínek týkající se malého počtu výzkumných případů. Nemám však námitek, 

jestliže komise rozhodne jinak na základě dalších posudků (možná, že jsem žádal více, než bylo v zadání) a 

podle průběhu obhajoby. 

 

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

5.1 Co vedlo diplomanta k tomu, že nadepsal přílohu 5 "Přehled výsledků kvalitativní analýzy"? Není to spíše 

analýza kvantitativní? Viz Trampota/Vojtěchovská: Metody kvantitativní analýzy redukují realitu na 

počitatelné jevy. 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Kontrola Turnitin, která ukázala shodu větší než 5% zřejmě reagovala na citované a odkazované prameny 

jak v legislativě, tak z judikatury, tedy argumenty využívané i v jiných pracech a také na některé přílohy 

s výčtem trestných činů apod. Kontrola na plagiáty byla v pořádku pod 5 procent (literatura, přílohy,  

poznámkový aparát apod.) 

 

 

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

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     



D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 11. 6. 2020                                                                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.    

 


