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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) 

Práce se ve většině parametrů shoduje s předloženými tezemi. Mírně se odchyluje strukturou, což však je 

v úvodu práce vysvětleno a je to naprosto vyhovující. 

 

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 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Autor využil široké spektrum odborné literatury jak k oblasti agenturního zpravodajství a mediálních teorií, tak 

k odborné letecké teorii (na ní je patrné, že se v daném oboru orientuje skutečně výborně). Nevyužil sice všechny 

tituly, které byly uvedeny v tezích jako předpokládaná literatura, nahradil je však jinými a relevantnějšími. 

V práci postrádám pouze využití klíčové studie Galtunga a Rugeové The Structure of Foreign News, o níž sice 

autor hovoří, ale cituje ze sekundárních zdrojů.  

 

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)  

Práce je výborná po stránce struktury i obsahu. Autor se drží fakultní šablony, používá přiměřený a funkční 

citační aparát a dodržuje citační normu. Práce je téměř bez pravopisných chyb a má výbornou grafickou úpravu. 

Oceňuji zařazení příloh. Struktura práce je zcela logická, autor postupuje od mediálně-teoretické části přes část 

věnovanou nezbytnému úvodu do teorie leteckých nehod až k samotné výzkumné části. Ta je zpracována velmi 

pečlivě. Autor se však zbytečně podrobně nezabývá jednotlivými články, ale rozpracovává spíše syntézu 

jednotlivých zjištění a na základě zjištěných faktů vyslovuje srozumitelné a zcela logické závěry.    

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Jedná se o vynikající práci, kvalitní a vyváženou po stránce formální i obsahové. Autor se zaměřil na téma, které 

poutá pozornost veřejnosti už jen ze své podstaty, a pokusil se najít odpověď na otázku, proč jsou některé letecké 

nehody pro média atraktivnější než jiné. Velmi chválím samotné rozhodnutí zaměřit se na zpravodajství 

agenturní, protože právě u agenturního zprodajství nelze sáhnout k "jasným" vysvětlením jako u médií, jejichž 

primárními odběrateli jsou přímo čtenáři. Autor prokázal výborné znalosti jak v oblasti médií, tak především 

v oblasti teorie letectví. Povedlo se mu vhodně propojit jak tyto teoretické části, tak samotnou výzkumnou část, 

která je zásadní. Výsledkem je velmi kvalitní práce, která na základě pečlivě provedené analýzy poukazuje na 

nedostatky agenturního zpravodajství zaměřeného na letectví a nastiňuje také určité možnosti nápravy (např. 

využívání zdrojů z ÚZPLN místo mluvčích záchranných složek).  

Práce má jen velmi málo nedostatků. Autorovi se nepovedlo stoprocentně vyvarovat drobných pravopisných 

chyb a překlepů. V teoretické části měl využít přímo původní studii Galtunga a Rugeové, rozpracovávající 

koncept teorie zpravodajských hodnot. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně.  

 

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

5.1 Překvapilo mě, že ČTK neinformovala o závěrech vyšetřování nehody J. Jiříka. Jak si absenci této zprávy 

vysvětlujete?  

5.2 V přehledu leteckých nehod i v analytické části chybí případ z 15. července 2011, kdy se cestující na 

palubě letounu společnosti Travel Service pokusil za letu otevřít dveře. Jak jsou podobné případy 

klasifikovány, když se nejedná ani o incident?  

5.3 Mohl podle Vás rozdíl v mediálním pokrytí nehod způsobit odlišný přístup a aktivita mluvčích regionální 

policie, hasičů atd?  

5.4 Navrhujete, aby novináři více ověřovali informace u primárního zdroje, tedy u vyšetřovatelů ÚZPLN. 

Hovořil jste s někým z ÚZPLN o takové možnosti? Nebyly by telefonáty zástupců médií vyšetřovatelům 

spíše "na obtíž" a nekomplikovala by jim média spíše práci? 

 

 

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! 

 


