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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) 
      
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Ad. 2.1 a 2.2 
Kromě ohodnocení známkou výborně si ještě slovní ocenění zasluhuje rozsah prostudované literatury domácí i 
zahraniční provenience (byť v přehledu uváděné s ojedinělými nepřesnostmi – s. 79, 82) a velice solidní 
teoretický základ. Autorka pojednává téma v širším kontextu proměn novinářské práce v digitální éře, které 
vyvolávají řadu aktuálních otázek souvisejících s ověřitelností informací a s nároky na jejich přesnost 
(bezchybnost při online referování o katastrofách? – s. 12). 
 
Ad 2.3 a 2.4 
Podle diplomantky se v českých médiích od roku 2007 objevilo přibližně (?) 355 problematických textů agentury 
Central European News, přičemž u 141 z nich byla uvedena Česká tisková kancelář, což ale nevypovídá o tom, 
kolik jich ČTK vydala (viz otázka k obhajobě). Čísla figurují v abstraktu, v úvodu práce, v metodologické části i 
v práci samotné. Na s. 53 diplomantka v pozn. 33 sice píše, že "se ČTK objevovala jako autor u více zpráv na 
totožné téma, počáteční počet zpráv, které vypustila, byl tedy menší". Kolik jich tedy bylo, nesděluje. Ani není 
zřejmé, jestli je vyhledala v archivu IB ČTK a porovnala s těmi publikovanými.  
 
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 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

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

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
3.4 Práce má vysokou úroveň i po jazykové stránce. Pár ojedinělých drobností nestojí za zaznamenání 
v posudku, jediného vážnějšího pochybení se diplomantka dopouští v přepisu cizích jmen a názvů (Dzhokhar 
Tsarnaev na s. 10, Komsomolskaya Pravda na s. 57, 58 či Igor Vorozhbitsyn z Ruska na s. 57).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Veronika Čáslavská si zvolila naléhavé a atraktivní téma a předloženou prací jednoznačně vyhověla všem 
požadavkům kladeným na absolventskou bakalářskou práci. Výše hodnotím část teoretickou, v části praktické 
mám výhradu i k výběru analyzovaných ukázek. Vzhledem k uváděným číslům jsem postrádala zařazení zprávy 
ČTK (žádná nebyla takto označena) a při vzpomínce na Umberta Eca, zmiňovaného v práci v souvislosti 
s kritikou nadprodukce bezvýznamných zpráv, si kladu otázku, zdali se ve sledovaných letech nevyskytly "větší 
kachny".    
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zajímá mě, kolik problematických zpráv z produkce Central European News a jejích dceřiných portálů 

vydala ČTK, jakých témat se týkaly a v čem agentura chybovala? Proč jste si pro vlastní analýzu žádnou 
nevybrala?  

5.2 Novinářské kachny v českém prostředí v 90. letech 20. stol. produkovala fiktivní agentura Wild Duck. 
Víte, s kterým médiem byla spjata?  

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

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


