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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Kuchař Roman  
Název práce: Trestní řízení ve zpravodajství ČTK  
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Trunečková Ludmila 

Pracoviště: IKSŽ/KŽ 
 
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) 
 
Dílčí odchýlení od tezí (původním záměrem bylo sledovat v agenturním zpravodajství i skladbu osob, proti nimž 
se vede trestní řízení) diplomant zmiňuje a odůvodňuje v úvodu.  
 
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 A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Výsledky kvantitativní analýzy uskutečněné na vzorku cca tisícovky agenturních textových zpráv s prioritou 3 a 
4 vypovídají o skladbě trestných činů, trestních soudů a relevantních tematických kategoriích. 
Hodnocení stupněm B ovlivnil rozsah kvalitativní analýzy. Roman Kuchař sleduje, jak si předsevzal, jakým 
způsobem popisuje zpravodajství ČTK procesní průběh daného případu a zda tak činí v souladu s právní 
terminologií i etickými pravidly Kodexu ČTK (dodržování presumpce neviny). Protože ale sleduje vývoj jen  
dvou vybraných příkladů (trestný čin proti životu a zdraví a trestný čin proti ČR, cizímu státu a mezinárodní 
organizaci), které jsou nesporně zajímavou ilustrací řešení diplomového úkolu, není možné z nich vyvozovat 
žádné závěry. V tomto smyslu se na rozdíl od analýzy kvantitativní nemohlo podařit podat ucelený obraz 
trestních řízení, jak je v roce 2017 nabízel agenturní servis.  
 
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)  
      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
 
V závěrečném komentáři chci jako vedoucí práce kromě již klasifikovaných stránek práce ocenit velmi 
samostatný přístup diplomanta ke zpracování vlastního tématu, dodržování dohodnutých termínů konzultací, ale 
zejména jeho schopnost precizně formulovat a srozumitelně vysvětlovat, což platí nejen pro kapitoly a pasáže 
týkající se právních otázek, charakteristiky trestního řízení a jeho hlavních zásad, kde zúročil výhodu 
vysokoškolského vzdělání v oboru.  
Předožený text vyhovuje všem požadavkům kladeným na závěrečnou práci magisterského studia, proto ji 
doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena jako výborná. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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 Shoda v citacích názvů i obsahu právních norem, šablony a přehledu literatury. 

 
 
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: 22.6.2020                                                                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.    
 


