
KARLOVA  UNIVERZITA  V  PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 

podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry. 

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Marková Veronika  

Název práce: Význam, vznik a vývoj dopravního zpravodajství a jeho specifika 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Jirků Jan 
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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) 

Pisatelka oproti schváleným tezím rozšířila úvodní teoretickou část, což je možno pokládat za přínosné. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 

ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Jak autorka už v tezích předeslala, zvolila si téma, jehož zpracováním chtěla přinést nové poznatky do oboru,  

jejž studuje, což se jí nepochybně povedlo. Co se týče teoretické části její práce, je možno vyzdvihnout,  

že ačkoliv pracovala především s koncepty zabývajícími se zpravodajstvím obecně, dokázala je vhodně aplikovat 

na zvolenou oblast jejího zájmu, tedy na oblast dopravního zpravodajství. Dopravní zpravodajství  

se jí tudíž povedlo vhodně teoreticky ukotvit. Ke druhé části práce, v níž se věnovala významu, vzniku, vývoji  

a specifikům dopravního zpravodajství, lze podotknout, že právě tu je možno považovat za obohacující,  

neboť čtenáři nabízí řadu hodnotných informací, což dokládá, že sledované problematice rozumí. Závěr  

je patřičným shrnutím prezentovaného. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 

ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.)  

2 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

4 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 

 

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

Pisatelka připravila obohacující, srozumitelný a přehledný text. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly řadila tak,  

aby na sebe navazovaly. Kromě toho zvládla začlenit oblast dopravního zpravodajství do obecnějších 

teoretických rámců. Celkový dojem z výstupu ovšem nepatrně kazí jeho jazyková úroveň a výhradu je možno mít 

i ke třetí příloze (s. 80), v níž jsou jednotlivé položky schématu téměř nečitelné.  

 

Po jazykové stránce je nezbytné zmínit, že v textu zůstalo několik různorodých pravopisných chyb, a to dokonce 

i v citovaných pasážích - například: "Tragická dopravní nehoda se například nejčastěji objeví jako bezprostřední 

zpráva tedy, jako událost, o níž všechny základní potřebné informace novináři získají během krátkého časového 

úseku..." (s. 12; převz. z Trampota 2006:32) / "O jednom se například zmiňuje Ruß-Mohl: Allen Neurath, 

zakladatel amerického deníku USA Today propagoval "journalism of hope" – žurnalistiku naděje." (s. 17) /  

"Jejich jména autoři nezveřejnili, vybrané osoby si totiž přáli zůstat pro účely výzkumu v anonymitě." (s. 23). 

 

Na s. 18 se objevují tři různé zápisy příjmení téhož autora (Kiosusis, Kisuosis a Kiosuosis), ani jeden z nich však 

není správný, tedy Kiousis. Chybný je také zápis téhož příjmení na s. 19, na s. 20 a v seznamu použité literatury  

na s. 75.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práci doporučuji k obhajobě. Oceňuji, že autorka přinesla do oboru tématické obohacení. Jak sama naznačuje, 

existovala by řada možností, jak na její počin navazovat nebo jej doplňovat. Přes výše uvedené připomínky 

navrhuji celkovou klasifikaci stupněm VÝBORNĚ.  

 

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

5.1 Existuje v České republice i nějaké dopravní zpravodajství týkající se železniční nebo letecké (případně 

také lodní) dopravy? Pokud ano, uvedla byste konkrétní příklady a vymezila jeho případné rozdíly  

oproti zpravodajství pro uživatele pozemních komunikací? 

5.2 Některé soukromé rozhlasové stanice dávají prostor komukoliv, aby informoval jejich posluchače  

o policejních hlídkách, na něž narazil. Je toto podle vašeho názoru stále dopravní zpravodajství  

v tom smyslu, jak jste ho ve své práci vymezila? 

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

                13. června 2011                                                                                            PhDr. Jan Jirků 

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


