
UNIVERZITA KARLOVA 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Poláček Daniel  
Název práce: Zobrazení prezidenta Donalda Trumpa v agentuře ČTK 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Trunečková Ludmila 

Pracoviště: KŽ IKSŽ FSV 
 
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) 
Rozšíření teoretické části diplomant v úvodu zmínil a odůvodnil. Důsledkem je pak i posun v řazení a 
přečíslování kapitol. Částečná změna/zpřesnění časového období byla/o do jisté míry vynucena/o prodlevou 
mezi schválením tezí a odevzdáním práce. Vzhledem k tomu, že zaměření na první a poslední půlrok Donalda 
Trumpa v prezidentské funkci se vejde do původního "prozíravě" formulovaného vymezení analyzovaného 
období ("od 20. ledna 2017 až k datu zajišťujícímu maximální aktuálnost"), nejedná se o nedodržení tezí.  
 
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 B 
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 B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Daniel Poláček prokázal, že je schopen samostatně zpracovat a aplikovat s tématem související odbornou 
literaturu, stejně jako zvládnout techniku empirického výzkumu. V něm se soustředil na tři otázky zjišťující 
výskyt tematického zaměření agenturních zpráv, jejich tonalitu a spojení negativní tonality s určitými 
tematickými okruhy. Stanovený cíl v základních parametrech tedy splnil. Přesto bych ho, kdybych byla měla tu 
možnost, upozornila při konzultacích na některé nedostatky, např. na práci se starou verzí Zpravodajství 
v médiích, titul nově vyšel v loňském roce. Zřejmě bych byla trvala i na zřetelnějším odlišení zpráv neutrálních a 
ambivalentních. Vyvarovat se diplomant mohl rovněž některých věcných nepřesností, např. s prioritou 3 vydává 
ČTK nejen klasické zprávy, nýbrž i headliny (s. 25), kód servisu už nemusí být jen jeden (s. 25), agentura změnu 
ohlásila letos na jaře. Jindy jde spíš o nepřesnosti formulační, ale s věcným přesahem. Např. proč se mezi 
agentury řadí ČTK v současnosti (s. 20), lze Radu ČTK považovat za ústředí agentury (s. 22) a může kompletní 
obsah využívat takový klient, který si zaplatí jen jeho část (s. 23)?  
 
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  B 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 
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.)  

B 

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)  
ad 3.3 Na poznámový aparát diplomant prakticky rezignoval. 
ad 3.4 Upozorňuji na nejednotnost odkazů (intepunkce .,), např. na s. 7 a 8. 
ad 3.5 Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, naprosto zbytečné jsou většinou drobné chyby v podobě např. 
chybějících koncovek, zvratných zájmen (1, 3, 5, 12, 14, 16, 21), problematické je užití velkých písmen u 
jednotlivých typů zpráv či jejich tematických kategorií.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
 Diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na závěrečnou práci magisterského studia, proto ji 
doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla vzhledem k výše uvedenému dílčímu hodnocení celkově 
klasifikována známkou velmi dobře.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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: 14. září 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.    
 


