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Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Zuska Adam  
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Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Ludmila Trunečková 

Pracoviště: KŽ IKSŽ 
 
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) 
Až na odůvodněné a prospěšné změny v názvech a řazení kapitol je předložená práce v naprostém souladu se 
schválenými tezemi.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomant využil dostupnou oborovou literaturu, prokázal, že jí porozuměl a opírá se o ni zejména v úvodní části 
představující teoretická východiska. Vzhledem k tomu, že se jako první pokusil o zpracování vybraného tématu, 
vychází v praktické části ze studia archivované infografické produkce a také z rozhovorů s tvůrci infografického 
servisu. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 1 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Výhrady nemám žádné, naopak chci ještě verbálně vyzdvihnout vysokou úroveň konečné podoby práce ve všech 
hodnocených rovinách. Autor ctí pravopisnou normu, téměř bezchybný text zřejmě prošel i důslednou 
závěrečnou redakcí. Jen doc. Köpplovou uvádí nesprávně jako Barboru (v textu na str. 6, v přehledu literatury už 
je správně). 
Výkladovou část vhodně doplňuje příloha obsahující v tabulkách a grafech zpracované přehledy produkce 
černobílé, barevné a animované grafiky, tematickou kategorizaci infografické produkce i ukázky infografiky 
ČTK.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předložená práce je významným příspěvkem ke zpracování procesu multimedializace agenturní produkce na 
příkladu ČTK. Jako první  monotematicky mapuje vznik a tvorbu infografického servisu v prvních dvaceti letech 
(1992-2011) jeho existence. Cenné je i zachycení dnes těžko představitelných podmínek vzniku a distribuce 
první infografiky. Adam Zuska vývoj nejen popisuje, ale zjištěné jevy a hodnoty srozumitelně a místy i kriticky 
interpretuje. Jako vedoucí bakalářské práce chci v závěrečném komentáři ocenit právě její původnost a rovněž 
diplomantův přístup, samostatnost a zaujetí, s nímž se tématu věnoval. Práce po všech stránkách vyhovuje 
požadavkům kladeným na závěrečnou práci bakalářského studia, a mohu ji proto jednoznačně doporučit 
k obhajobě.     
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V přehledu tematických kategorií infografiky ČTK (str. 44) překvapí diametrálně odlišné hodnoty 

v kategoriích  politika ČR (POD) a politika (POL), které si žádají vysvětlení. 
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


