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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) 
 
Adam Zuska si před rokem sám navrhl téma magisterské diplomové práce a promítl do něho dlouhodobý zájem o  
letectví a práci zpravodajských agentur. Přesně si stanovil cíl i techniku práce a v souladu se schválenými tezemi 
také postupoval. Drobně se odchýlil jen ve struktuře práce (výstižnější pojmenování kapitol a jejich detailnější 
členění), změnu uvádí a odůvodňuje v úvodu.   
 
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 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)  
 
Diplomant prokázal, že je schopen vyhledat relevantní související odbornou literaturu, právní normy a další 
pramenné materiály. V přehledu použité literatury ale neuvádí důsledně všechny tituly. Postrádám např. VZ o 
činnosti a hospodaření ČTK v roce 2011, na niž v textu odkazuje (str. 11), ve dvou případech je problematické 
uvedení autorek (The Globalization of News na str. 55,  Zpravodajství v médiích na str. 56). 
Práce se opírá o velmi solidní teoretický základ z mediálních studií (se zaměřením na poslání zpravodajských 
agentur a na proces výběru událostí ke zpracování) i z oblasti letectví. 
Autor analyzuje textové agenturní zpravodajství o leteckých nehodách, které se staly v Česku v roce 2011, a na  
základě komparace s institucionálně zpracovanými daty (Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých 
nehod) hodnotí úplnost, aktuálnost, spolehlivost a terminologickou přesnost všeobecného servisu ČTK. 
Odpovědi na jasně formulované výzkumné otázky interpretuje (např. které faktory mohly rozhodovat o 
ne/medializaci letecké události, co mohlo stát za odchylkami od odborné terminologie z oblasti letectví.)   



 
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 
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)  
Pozn. ad 3.4: 
Na str. 8 jsem citována jako autorka, nicméně autorem výroku citovaného v dotčené stati je Jan Stejskal, navíc 
chybí odkaz na příslušnou stranu. 
Pozn. ad 3.5: 
Přes několik ojedinělých drobných prohřešků (např. na str. 7 v pozn. ", ji/jí na str. 8, východiska popsané/á na str. 
25, překlep na str. 19, interpunkce na str. 36), mohu konstatovat, že po jazykové i formální stránce má diplomová 
práce nadstandardní úroveň.  
Diplomant formuluje velmi přesně, jeho výklad je logický a závěry, které z vlastních zjištění vyvozuje, jsou  
věrohodné. 
  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
      
V závěrečném komentáři  ke všemu výše uvedenému ještě připojuji ocenění originality vlastního tématu, 
důkladnosti jeho zpracování a původnosti závěrů. Předložená magisterské práce  má po všech stránkách vysokou 
a vyrovnanou úroveň, přesto za její silnější a přínosnější stránku považuji analýzu agenturní produkce. 
K obhajobě ji jednoznačně doporučuji. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Na s. 8 připomínáte, že v období socialistického zřízení byla agentura povinna vydávat oficiální 

prohlášení a že teprve po roce 1989 (a zejména s novou legislativou v souvislosti s rozdělením ČSFR) se 
stala institucí s posláním, které naplňuje dodnes. Přibližte prosím období před přijetím současného zákona 
č. 517/1992 Sb.  

5.2 Nejvýraznější nedostatky spatřujete v nesprávném/nevhodném užívání odborné terminologie  
(nouzové/bezpečnostní přistání, padák/padákový kluzák atd.), což dáváte do souvislosti se zdroji 
prvotních informací. Řešení vidíte v ověřování informací u leteckých vyšetřovatelů. Jak jinak by se mohl 
všeobecný servis zkvalitnit? 

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! 
 


