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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) 
Autor oproti schváleným tezím vynechal analýzu zahraničního zpravodajství v MF DNES. Tuto změnu považuji 
vzhledem k zachování audiovizuálního vzorku za vhodnou. Výsledný výběrový soubor obsahuje analýzu 
zahraničního zpravodajství České televize a FTV Prima, tento vzorek autor doplňuje analýzou zpravodajství 
ČTK. . 
 
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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
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)  
Diplomová práce předkládá obsahovou analýzu televizního zpravodajství ČT a FTV Prima se zaměřením na 
zahraniční zpravodajství. Autor ve své práci analyzuje zpravodajské agentury Reuters a ČTK, dále se věnuje 
zahraničnímu zpravodajství ČT a FTV Prima, které analyzuje v období 2 týdnů. Domnívám se, že nejslabší částí 
předložené diplomové práce je nedostatek zahraniční literatury. Autor sice argumentuje tvrzením, že literatura 
k tématu zahraničních zpravodajů není dostatečná, ale v tomto s ním bohužel musím nesouhlasit, neboť existuje 
mnoho studií zaměřených na toto téma, vše dostupné v databázi SAGE - Merle (2013), Hann (2009), Hamilton 
(2004) a další. 
 
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  2 
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 1 



bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

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)  
Jazykovou a stylistickou úroveň práce hodnotím jako velmi dobrou, autor někdy používá nevhodné výrazy pro 
diplomovou práci - např. "co možná nejobjektivnější" (s.2). Další výtkou je používání velmi dlouhých citací 
(často je citace skoro přes celou stranu či kapitolu - např. kap.3, kap.4) - domnívám se, že by bylo vhodnější, aby 
určité informace místo citací autor parafrázoval. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Jana Veselky přináší zajímavá zjištění v oblasti zahraničního zpravodajství. I přes kvalitní 
analýzu dat má však práce výrazný nedostatek v podobě nedostatečného zpracování zahraniční litaratury. Textu 
by zcela jistě prospělo rozšíření teoretické části, neboť v diplomové části výrazně převažuje především 
deskriptivní metoda. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Podle autora je častým zdrojem pro zahraniční zpravodaje server YouTube či sociální sítě. Jaká pozitiva 

a negativa z tohoto tvrzení vyplývají? 
5.2       
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! 
 


