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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) 
     Diplomová práce Václava Vohlídala naplňuje schválené teze z května 2019 jen z části (viz str. 69-71), 
protože ve struktuře a cíli práce došlo ke změnám, jež byly s vedoucím práce pečlivě konzultovány (a následně 
jím i schváleny). Předmětným změnám se diplomant podrobněji věnuje v úvodu (viz str. 4): "Oproti schválené 
tezi bylo v práci uskutečněno několik změn. Tou největší je posunutí odevzdání celé práce o jeden rok. Důvodem 
byla epidemie koronaviru, která Česko a celý svět zasáhla mezi lety 2020 a 2021 a na nějakou dobu tak 
znemožnila uskutečnit některé rozhovory a sbírat materiál. To je i důvodem, proč je mezi některými rozhovory 
velká časová prodleva. Dalším rozdílem je změna názvu a seřazení některých kapitol, která je přirozeným 
důsledkem nasbírání jiných dat, než byl během sepisování tezí předpoklad. Věřím, že všechny změny práci 
prospěly, učinily ji přehlednější a ucelenější. Vzhledem k šířce probrané látky také nakonec součástí práce není 
zvlášť sepsaná kapitola o fungování ombudsmana v deníku The New York Times. Místo ní byl do práce doplněn 
rozhovor s poslední editorkou pro veřejnost The New York Times Liz Spaydovou, který je pro práci přínosnější 
a přináší zcela unikátní pohled. Vkapitole věnující se ombudsmanům jsou pak některé signifikantní případy 
práce ombudsmanů ukázány, stejně jako některá novinářská selhání, která k zavedení ombudsmanů vedla." 
     V této části posudku bych rád ocenil původnost tématu i způsob jeho zpracování.  
 
 
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)  
     Diplomant prokazuje schopnost kriticky vyhodnotit odbornou literaturu a prameny, resp. vhodně je aplikovat 
v rámci vlastního výzkumu (viz str. 38-55). 
 
 



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) 

D 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
    Výsledný dojem z předložené práce kazí prohřešky proti mateřštině (např. chybějící interpunkce - viz str. 3: 
"Tato práce se proto právě na jeden druh lidí, kteří „stráží strážce“ zaměřuje.", na téže straně: "Někde jsou jako 
důvod uvedené finance v jiných je jím ale představa, že díky technologickému vývoji už tato funkce prostředníka 
a tlumočníka mezi médii a publikem potřeba není.", dále na str. 6: "Z toho vyplývá že pokud se nechováme 
morálně, trestáme se i formou sociálního opovržení…", též na str. 7: "Podle něj etiku můžeme rozdělit podle 
toho čím se zabývá na normativní etiku, deskriptivní etiku, metaetiku a aplikovanou etiku."; chybné psaní 
velkých a malých písmen - viz str. 4: "A mají v Česku budoucnost, nebo je to jen experiment, a i Česká média se 
budou soustředit na zpětnou vazbu z řad čtenářů, diváků a posluchačů?", rovněž na str. 8: "Aplikovaná etika je 
podle Thompsona Nejdůležitější a nejnaléhavější oblastí etiky.", též na str. 57: "K tomu lze využít například už 
existující sloupky ombudsman píše, které by mohly být častěji vztaženy na Česká média, a kromě webových 
stránek se objevovat také na zpravodajském serveru IRozhlas mezi komentáři a ve vysílání Českého rozhlasu."; 
chybné chápání slova "viz" jako zkratky, nikoliv jako slovesa - viz str. 7, 33, 34; vyšinutí z vazby - viz str. 57: 
"Zkušenosti zahraničních editorů ukazuje i na to, jak je vtakových případech důležitý vztah mezi redakcí a 
ombudsmanem, který umožňuje unikátní pohled insiderů na daná témata." atd.). 
     Další formální výhradou může být, že seznam ostatních zdrojů (viz str. 68) není na rozdíl od internetových a 
seznamu použité literatury řazen abecedně.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
     Diplomová práce Václava Vohlídala si zaslouží býti obhájena a kvůli výše uvedeným formálním nedostatkům 
klasifikována stupněm B. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Která témata podle diplomanta ombudsmani ČT a ČRo nedostatečně reflektují (viz str. 57)? 
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       

 
 
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: 16. června 2021                                                                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.    
 


