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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) 

V této části hodnocení nemám, co bych dodal, neboť diplomant se držel zadání tezí a formálně je naplnil. 

Odchýlení od tezí, tj. nově stanovené časové vymezení zkoumaného materiálu, které by kvůli opožděnému 

zpracování diplomové práce jinak muselo pokrýt celé volební období, respektuji. Naopak, vymezení dvou 

odlišných etap Trumpova prezidentování, nabízelo možnost srovnání ohlasů na začátek a na konec jeho 

volebního období. 

 

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 B 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

K jednotlivým bodům: Autor práce prokázal znalost základní literatury vztahující se k tématu a poskytující 

teoretická východiska k následné analýze. Projevil obeznámenost s aktuálními zdroji týkajícími se osobnosti 

prezidenta Trumpa a amerického politického systému. Otázkou je, zda by měla vědecká práce čerpat z 

mediálních interpretací reality, které často používají novinářské zkratky, namísto primárních zdrojů, z nichž 

média čerpají (např. zjednodušený životopis Trumpa z BBC).  

Zatímco ve věci kvantitativní analýzy autor velmi dobře zvládl techniku empirického výzkumu, svůj přístup ke 

kvalitativní analýze si trochu zjednodušil. Autor se rozhodl hodnotit tonalitu (valenci, hodnotové vyznění) 

příspěvků a zaštítil se při tom obhajobou nevyhnutelné subjektivity, která takové hodnocení provází. Nedbal 

varování z literatury, kterou sám uvádí v seznamu, že "zhodnocení celkového vyznění (valence/tonality) textu je 

však většinou sporné a málo reliabilní" (Sedláková, str. 303). Použil vlastní blíže nespecifikovanou aplikaci 

hodnocení odpovědí na otázku "jak daný text vyznívá vůči Donaldu Trumpovi," která se evidentně soustředila na 

to, zda zpráva neobsahuje hodnotící interpretaci ČTK.  



Při takovém přístupu nemohl nedojít ke konstatování, že "zobrazení v ČTK si udrželo neutrální tonalitu" a 

"Česká tisková kancelář v tomto případě naplnila své zákonem dané poslání."  

Kdyby se však autor více zabýval nejen přístupem ČTK k podání zprávy, ale také jejím obsahem, tj. zda zpráva - 

byť neutrálně - informuje o pozitivních či negativních činech Donalda Trumpa, pak bychom se možná dozvěděli 

více o tom, jakým podílem se zpravodajství ČTK podílelo na negativním mediálním obrazu Donalda Trumpa v 

ČR, i když k tomu docházelo mimovolně, mechanickým přebíráním agendy zahraničních agenturních zdrojů.  

Nevím, proč příspěvky "Trump se podle tisku v inauguračním projevu rozcházel s realitou", "Trump odsoudil 

média, že podhodnotila účast na jeho inauguraci", "Šéfové Googlu a Facebooku kritizovali Trumpův imigrační 

příkaz", "CNN: Většina Američanů neschvaluje kroky nového prezidenta" byly označeny jako "neutrální," neboť 

pro mediální obraz Trumpa vyznívají negativně. A to jsem vybral jen několik příkladů ze začátku přílohy. 

Ale i tak předložené statistiky mají jistou vypovídací hodnotu, zvláště ve věci zcela nepatrného množství 

příspěvků s pozitivní tonalitou. 

Při hodnocení původnosti práce musím konstatovat, že - s výjimkou provedených analýz (kvantitativní i 

kvalitativní) - práce víceméně shrnuje již známé poznatky, jak z oblasti teorie médií, tak z oboru americké 

historie, politiky a politického systému. Ke cti autora je nutné dodat, že jsou vždy ozdrojované. 

 

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 B 

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.)  

C 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce má logickou strukturu, závěry jsou podložené fakty, i když zkoumaná látka nabízela možnost nejen 

prostého konstatování zjištěných výsledků, ale i hlubšího zamyšlení nad prvky, které se podílejí na vytváření 

mediálního obrazu osobnosti. Mohl k tomu posloužit i poznámkový aparát, který nebyl využíván.  

Marně jsem hledal ve státní normě u harvardského stylu citací využívajícího systém "jméno-datum-stránka" 

možnost využívání nástroje "tamtéž" u bezprostředně navazujících citací. Tento nástroj se využívá pouze v 

poznámkách pod čarou, u harvardského stylu by se mělo jméno autora a datum vždy opakovat, jinak jsou odkazy 

nepřehledné.  

V jednom případě autor použil druhotný odkaz z citace Trampota/Vojtěchovská k práci, která v seznamu 

literatury neexistuje - str.7 viz "podle Pamely Shoemakerové (1997, s. 58)"  

Překlepy (str. 7 - Tampota, str. 17 - Dictrict of Columbia, str. 2 - deník Mladá fronta dnes)  ponechávám bez 

komentáře. 

Jazyk a stylistika práce prozrazuje profesi dnes již aktivního novináře, který by však měl dbát na to, že píše 

vědeckou publikaci, nikoli reportáž či komentář do médií. Proto použití výrazů "okázalý realitní magnát" (str. 1) , 

"rozdíly mezi dvěma partajemi" (str. 3), "Nixon se vyhnul potupě" (str.16), "vášně vyvolal objev" (str. 35) apod. 

nepokládám za zcela vhodné. Kromě toho nespisovné sloveso "popasovat se" (str. 8 a 12) by se v textu vůbec 

nemělo objevit. 

Ke zpracování grafů a přílohy nemám připomínek. Jsou informativní a funkční. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autor prokázal znalost zdrojů i teoretických východisek nezbytnou ke zpracování daného tématu. Jeho 

kvantitativní a částečně také kvalitativní analýza přinesla nové poznatky týkající se výstupů tiskové agentury 

vztahujících se k osobě politika Donalda Trumpa. Silnou stránkou je všeobecná obeznámenost autora s 

americkou politickou scénou a statistické zpracování jednotlivých témat využívající možnosti agenturní 

infobanky a jejích filtrů. Slabší stránku vidím ve skutečnosti, že prezentace zjištěných fakt se zastavila na úrovni 

výčtu a deskripce, aniž se pokusila hlouběji zhodnotit charakteristiku mediálního obrazu Donalda Trumpa, který 

zpravodajství ČTK svými informacemi vytvořila. 



Předložená diplomová práce "Zobrazení prezidenta Donalda Trumpa v agentuře ČTK" odpovídá požadavkům na 

diplomové práce kladeným. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Na straně 32 se práce zmiňuje o Trumpově boji s novináři a "poskytovateli sociálních sítí, kteří 

prezidentovi v závěru mandátu zrušili účet." O jaké sítě šlo a v jakém časovém pořadí účet Donalda 

Trumpa byl na nich pozastaven či trvale zablokován?  

5.2 Do jaké míry byla kategorizace šesti základních a osmi rozšiřujících tematických okruhů ovlivněna 

možnostmi filtru (klíčovými slovy?) infobanky ČTK? Nebo tuto kategorizaci provedl nezávisle na 

infobance autor? 

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: 26. 8. 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.    

 


