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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: Drahovzalová Zuzana  
Název práce: Francouzská tisková agentura AFP - agentura se zvláštním statutem  
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Trunečková Ludmila 

Pracoviště: IKSŽ/ KŽ 
 
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) 
 
Práce předložená k obhajobě je v souladu s tezemi, jen její struktura je oproti původnímu záměru bohatší. 
Odchýlení diplomantka v úvodu uvádí a zdůvodňuje. Změnu považuji za prospěšnou.   
 
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 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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Diplomantka čerpala jak z česky psané odborné literatury, tak přímo z francouzských zdrojů. Jestliže mohlo být 
jejím handicapem, že se s problematikou tiskových agentur hlouběji seznamovala až při psaní diplomové práce, 
její předností naopak je, že vytěžila hodně ze svého studijního pobytu ve Francii a z francouzsky psaných zdrojů, 
které si navíc jako studentka překladatelství na FF UK sama překládala.  
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
1 



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.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Ad  3.5 Předložená verze magisterské práce je prosta pravopisných chyb, autorka neporušovala  kodifikaci platné 
normy (až na s. 40). Přesto se některých pochybení dopustila, např. jméno zakladatele nejstarší agentury na světě 
píše nejednotně Charles-Louis Havas i Charles Louis Havas, podobně nakládá s plným názvem AFP. Ostatní 
chyby mají spíš povahu neopraveného překlepu, textu by byla prospěla ještě jedna závěrečná korektura (týká se 
např.  str. 8, 14, názvu podkapitoly 2.4 na s. 17, dále str. 20, 30, 41, 42, 45, 48, 55).           
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
 
Za nejsilnější stránky práce považuji  kapitoly věnované historickému vývoji Havasovy agentury (2. a 3.), který 
tak podrobně dosud v česky psané odborné literatuře popsán není, a na druhé straně pak závěrečnou kapitolu (7.) 
zaměřenou na aktuální vývoj, na snahy z posledních let změnit či novelizovat statut AFP. Uvedené části 
představují největší přínos práce. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Kdybyste měla možnost ovlivnit podobu statutu ČTK, konkrétně v otázce konstrukce a rozsahu 

pravomocí jejího kontrolního orgánu, co byste na základě znalostí o AFP doporučila?    
5.2 V práci uvádíte, že kompenzace ze strany státu realizovaná formou předplatného služeb v současnosti 

tvoří 40 % rozpočtu AFP. Víte, jaký podíl na příjmech ČTK reprezentují veřejné instituce (parlament, 
ministerstva apod.)? 

5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


