
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunika čních 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: Veselka Jan  
Název práce: Zahraniční zpravodajství v podání tiskových agentur a zahraničních zpravodajů českých médií  
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) 
 
Diplomant oproti původnímu záměru zúžil výběr českých médií na dvě televize – ČT a FTV Prima. TV Nova 
vyloučil již při zpracovávání tezí, neboť v její zahraniční redakci sám pracuje. Na rozdíl od tezí upustil po 
konzultaci s vedoucí práce od analýzy zahraničního zpravodajství MF Dnes. V případě agenturních zdrojů se 
redukce týká Mediafaxu, který ve sledovaném období už nepůsobil jako zpravodajská agentura. Nad rámec 
prvotní rozvahy ale autor zařadil audiovizuální servis světové agentury AP (APTN), k němuž v době podávání 
tezí neměl přístup. Všechny změny jsou v úvodu uvedeny, náležitě odůvodněny a práci rozhodně prospěly.   
 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
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)  
 
Jan Veselka si pro svoji závěrečnou práci téma sám navrhl a pracoval na něm s velkým zaujetím. Za cíl práce si 
stanovil zjištění, "jestli je pro zahraniční zpravodajství přínosné, když má televizní stanice své vlastní zahraniční 
zpravodaje a nečerpá jen z materiálů zpravodajských agentur." S důvěrnou znalostí tvorby televizního 
zpravodajství přiblížil zdroje současného obrazového – audiovizuálního i fotografického zpravodajství, kromě 
základní odborné literatury se opíral o informace získané z primárních zdrojů, ročenek, výročních zpráv či 
oficiálních webových stránek, případně rozhovorů. Údaje o rozsahu produkce v případě potřeby korigoval 
s využitím dříve obhájených kvalifikačních prací, případně s využitím vlastních zkušeností. 
Škoda, že diplomant neuvádí vždy důsledně srovnatelné parametry (např. personální složení jednotlivých 
zahraničních redakcí, podíl mediálních odběratelů na výnosu agentury – viz např. jedna z navazujících otázek 
k obhajobě).   



 
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 3 
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 
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.)  

1 

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Ad 3.3  V poznámkovém aparátu stačí v případě po sobě jdoucích a opakujících se titulů (případně webových 
stránek) uvádět jen tamtéž či ibid.  
Jména autorů nejsou psána verzálami a názvy prací kurzívou (viz bibliografické odkazy a citace dokumentů dle 
ČSN ISO 690 platné od 1.4.2011). 
Ad 3.5  Za ojedinělými drobnými prohřešky v jinak kultivovaném projevu stála zřejmě nepozornost, jde 
zpravidla o neopravené překlepy (např. na str. 9 či 24). 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
 
Ve shrnujícím komentáři mohu konstatovat, že se diplomantovi Janu Veselkovi podařilo splnit stanovený cíl a 
jeho práce předložená k obhajobě vyhovuje všem požadavkům kladeným na závěrečnou práci magisterského 
studia. Jako vedoucí práce také oceňuji, že téma začal zpracovávat včas, pravidelně konzultoval a že na 
pozdějších verzích byl znát kvalitativní posun.To platí i přes některé výše uvedené dílčí přípomínky. 
Aktuální výsledky analýzy týkající se uplatnění agenturního zpravodajství při tvorbě televizního zahraničního 
zpravodajství, byť ovlivněné mimořádnými událostmi ve sledovaném období, jsou využitelné v pedagogickém 
procesu, např. při výuce předmětů Zpravodajské agentury či Práce s informacemi.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak významní jsou z hlediska příjmů agentury ČTK mediální odběratelé jejích zpravodajských servisů a 

služeb? 
5.2  Jak vnímáte snahu menších národních tiskových agentur o plnou multimedializaci produkce (včetně 

audiovizuálního zpravodajství)?  
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! 



 


