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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 X ☐ ☐ ☐ ☐ 
1.2 Technika práce X ☐ ☐ ☐ ☐ 
1.3 Struktura práce ☐ X ☐ ☐ ☐ 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU TEORETICKÉ ČÁSTI 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 C  
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B  
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B  
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B  
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
V teoretické části diplomant definuje publicistickou reportáž, specifikuje válečnou žurnalistiku, její genezi a 
přibližuje pojmy a praxi, se kterými se ve své práci válečný novinář setkává. Především v první kapitole věnující 
se žánru publicistické reportáže by bylo vhodnější text poskládat do kompaktnějšího celku. Práce obsahuje i 
velmi stručnou historii českého válečného zpravodajství, nicméně to je téma spíš na samostatnou diplomovou 
práci, která by kvůli absenci podrobnější sekundární literatury potřebovala vlastní důkladnou rešerši 
autobiografických děl válečných zpravodajů. V kapitole věnující se „praxi“ válečného zpravodajství autor 
definuje související pojmy, přibližuje práci reportérů v krizových oblastech a zabývá se souvisejícími etickými 
otázkami, což jsou všechno oblasti, se kterými dále pracuje ve své reportáži. 
 
3. HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Struktura praktického projektu A  
2.2 Obsahové zpracování praktického projektu B  
2.3 Formální / technické zpracování praktického projektu B  
2.4 Hodnocení celkového praktického výstupu B  
 
  



4. 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 B  
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B  
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.) 

A  

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   
3.6 Celkové zpracování praktického projektu B 
3 7. Obrazová/zvuková/ estetická/ úroveň praktické části C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má ve své teoretické části logickou strukturu, ke zvážení je, zda zařazovat některé části, které příliš 
informací neobsahují (viz česká válečná žurnalistika), a věnovat prostor spíš částem jiným. V menší míře se 
objevují syntaktické chyby či pravopisné chyby. Citace jsou podle normy, pouze u citace MV (s. 12) chybí 
konkrétní odkaz. 
Praktická část má formu patnáctiminutové reportáže. Ta je vystavěna především na rozhovorech se čtyřmi 
špičkovými českými reportéry, kteří mají zkušenosti z krizových oblastí. V reportáži autor přibližuje práci 
zpravodaje ve válečných a krizových oblastech, a ohlíží se na budoucnost této profese. Kvůli omezením v době 
zpracování je část rozhovorů natočena na dálku přes Skype (Kratochvíl, Etzler), zbytek naživo (Szántó, 
Štuková). Autor z velké části využívá archivních materiálů jak respondentů, tak televizních společností, to není 
vzhledem k charakteru tématu problém. Je pouze škoda, že autor nenatočil více dodatečného obrazového 
materiálu s respondenty, se kterými se mu podařilo natáčet naživo. Především v případě Jarmily Štukové by větší 
obrazové pokrytí bylo vzhledem k fotogeničnosti její profese, možnostem a ochotě respondentky na místě. Autor 
se tak dostává do situace, kdy některé záběry nenabízejí požadovaný obsah nebo je autor v reportáži „recykluje“ 
(viz 11:35), obrazová složka tak v těchto okamžicích přirozeně nedoplňuje zvukovou stopu. Celkově je ale nutné 
ocenit celé zpracování, kdy je reportáž zcela autorovým dílem ve všech jeho částech na řemeslně solidní úrovni.  
 
5. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Štěpán Svoboda zpracoval velmi atraktivní téma válečné novinařiny v pojetí českých novinářů. V teoretické části 
nabízí stručný úvod do tématu a do jeho historie. V praktické části pak přinesl pohled čtyř českých novinářů, 
kteří mají zkušenost s tímto typem novinařiny. Bohužel do zpracování zasáhla jarní vlna epidemie covid-19, což 
by nebyl problém směrem k tématu, ale hlavně k formě zpracování. Autor tak musel realizovat rozhovory „na 
dálku“, neměl možnost natočit dodatečné záběry, které by v reportáži použil. Práci tak navrhuji k obhajobě a 
navrhuji hodnotit známkou B nebo C podle průběhu obhajoby. 
 
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 Shodné pasáže jsou řádně odcitovány 

 
 
  



7. 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: 4. 9. 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 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! 
 


