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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) 
      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat   
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu   
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura práce   
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů   
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

  

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

  

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce   
 
 
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 zpracování tématu apod.)  
      
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1       

 
 
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 
 
Předloženou práci nemohu doporučit k obhajobě zejména ze dvou závažných důvodů. 
Prvním je, že název Využití České tiskové kanceláře k účelu propagandy vůbec neodpovídá obsahu práce. Ta se 
zabývá historií Československé tiskové kanceláře od jejího vzniku v roce 1918 až do konce existence federální 
agentury v roce 1992 (včetně České TK za protektorátu). Diplomant navíc opakovaně (nejen v názvu, ale také v 
bibliografickém záznamu, anotaci české i anglické a rovněž v závěru) operuje s Českou tiskovou kanceláří. 
Druhým důvodem je, že ve struktuře práce chybí kapitola věnovaná propagandě. Její absence, neujasněnost 
termínů (státní propaganda, propagace, propagační politika) vadí zejména při diplomantových pokusech o 
analýzu agenturních textů, ne každý z uvedených příkladů (s. 18, 19, 23, 29 atd.) je dokladem propagandistické 
činnosti agentury. I dnešní agentury přece denně ve zpravodajství informují o aktivitách hlav států, vlád, 
parlamentů, aniž bychom jejich produkci mohli ztotožnit s propagandou, případně s budováním zahraniční 
politiky. Lze vztáhnout na mediální scénu obecně. 
Jestliže v tezích figuroval mezi základní odbornou literaturou alespoň jeden titul zaměřený na propagandu, v 
práci není použit žádný. 
U studenta žurnalistiky je pak nemilým zjištěním nepochopení agenturní a obecně zpravodajské práce (viz s. 36: 
"Dá se říci, že se jedná o jednu z mála opravdu svobodných zpráv ČTK, kdy její zaměstnanci otevřeně vyjadřují 
jejich vlastní názory a pocity."). Je spíš dokladem, že náročné téma bylo nad diplomantovy síly. 
Bakalářská práce trpí i dalšími nedostatky: nelogické je třeba vymezení sledovaného období (1918 -1993, proč 
až do roku 1993?), nesprávný je anglický název ČTK (Czech Press/News Agency), chybná je signatura agentury 
v období 1989-92 (ČTK/ČSTK), chybně jsou někdy psány názvy státu či periodik, výhrady je třeba vznést k 
nedůslednému zdrojování, nejednotné podobě poznámkového aparátu či přehledu použitých zdrojů (několik 
málo titulů není ani abecedně seřazeno, u periodik chybí datace). 
  

   
 
 
Datum: V Praze 9.9.2020                                                                                          Podpis: 
……………………………….. 
 
 



Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 
posudek bez podpisu! 
 


