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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 d 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat e 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu e 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů e 

 

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 c 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů f 

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.) 

e 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

f 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce e 

 

 



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.)  

Kolega Jeřábek se v práci zaměřil na proměny podoby vztahu státu a vlády s tiskovou agenturou ČTK v období 

1918 - 1993. Takto konkrétně měl být zřejmě formulován i samotný název práce, který je ve své obecnosti 

poněkud zavádějcící a konečnému obsahu práce zcela neodpovídá. Přesto se domnívám, že diplomantův pokus 

popsat vztah ČTK se státem v průběhu sledovaného období lze do značné míry za výzkum proměn podoby státní 

a vládní propagandy považovat. Tomu vcelku odpovídá i zvolená metoda analýzy deseti vybraných zpráv ČTK z 

jednotlivých předem definovaných období.  Zde autor dochází k některým zajímavým zjištěním, dopouští se však 

při tom tvrzení, která není schopen jasně prokázat  ( "Zajímavé je, že pokud byla prezentována nepopulární 

opatření, ve zprávě nebyla komunistická strana zmíněna. Informovalo-li se o blahobytu a prosperitě, četka vždy 

uváděla ,,strana a vláda”."  Podobně zajímavý je i postřeh vyplývající ze srovnání období pražského jara a 

perestrojky - " V obou případech dochází ke změně informování o státu a vládě, kdy sez nedotknutelného stává 

lidsky chybující.").   

Analýza je velmi subjektivní a autor se metodologicky neopírá  o žádnou literaturu ani teoretický koncept 

(framing, diskurzivní analýza, sémiotická analýza atd.). Prvního si je ovšem student sám vědom a často na 

subjektivitu analýzy odkazuje, druhé podle mého názoru nelze na bakalářském stupni vyžadovat.  Subjektivita 

autora bohužel občas vyúsťuje v tvrzení a přesvědčení, která nejen, že nejsou dostatečně podložená, ale jsou i 

značně zavádějící. Vcelku hezky je to vidět na následujícím příkladě, kdy student analyzuje zpravodajství z 

období 1945 - 48. "Opět je užita rétorika užívající slova rovnost a spravedlnost. Je zřejmé, že se opět setkávám s 

příkladem typicky komunistického projevu…"  Pečlivějším studiem kontextu poválečného období by student 

rychle zjistil, že  tuto rétoriku po válce zdaleka nepoužívali pouze komunisté, ale i ostatní strany a byla 

koneckonců využívána i na západ od našich hranic. Snaha vytvořit sociálně spravedlivější společnost byla po 

tragédii světové války deklarována režimy takřka po celém světě. Někdy se student  sám chytá do vlastní pasti, 

když se  dopouští zaměňování "strany a vlády", což jinde sám vyzdvihuje jako typický rys normalizačního 

zpravodajství ČTK (" To, že jsou komunisté přístupní dialogu a zajímají se o možnosti reformy hospodářství je z 

agenturní zprávy patrné: ,,Zahájení strojírenského veletrhu se zúčastnil prezident Gustáv Husák a předseda vlády 

Lubomír Štrougal…") .  

Po formální stránce trpí text množstvím nedostatků. Odkazování na zdroje je často nedostatečné. Na straně 8 je 

jakési reziduum pracovní verze textu (zdvojené odkazování -  pod čarou a nelogicky v jakési pracovní formě také 

v textu).  U zákonů je potřeba odkázat na  zdroj, např. sbírku zákonů. Formátování textu pod čarou je značně 

rozvolněné (různá velikost písma, mezery atd.). U  Stejskala  a řady novinových článků chybí konkrétní stranový 

rozsah, občas zdroj citace chybí docela  (s. 26). 

Autor velmi často chybuje v interpunkci (většinou  více chyb na stránce, např.  s. 7, 16, 18, 19,20, 23, 24, 26, 28, 

31, 32, 39, 40, 41). Občas chybí, nebo naopak přebývají tečky za větami ( např. 21, 24, 31). Celkem častou 

chybou je též vykolejení z vazby (např. s. 16, 20, 36 aj.) Občasné chyby v psaní velkých/malých  písmen 

(Československý stát),  překlepy ( s ministerstvem informací a osvěty Václavem Kopeckým). Některá slovní 

spojení jsou nesmyslná ( "mocnářské" Korbyro; l, nedemokratickém systému politické totality). Opakovaně se 

objevuje nespisovný výraz "fabrika", doporučil bych neužívat ani termin "četka". Sudost-Echo - správně Südost-

Echo. "Efekticní, aktivně, zdárně nebo účelově" -  ani jeden z uvedených výrazů není adjektivem, jak diplomant 

na s. 33 tvrdí.  

Závěrem bych rád konstatoval, že i přes omezené možnosti konzultací (práce vznikla v poměrně krátkem období 

a v časovém tlaku) doznal text oproti původním verzi značného posunu, i když finální podpobu textu již 

konzultant nebyl schopen zcela ovlivnit. I přes uvedené připomínky proto doporučuji práci k obhajobě. 

  

 

 

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% - je dáno poměrně velkým množstvím přímých citací. 

 

 

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: 10.9.2020                                                                                          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! 

 


