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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) 
Na str.3-4 autor uvádí: "Okrajově, tj. v jedné z dílčích částí, je pak práce zaměřena i na kvantitativní aspekt. 
Použití kvalitativní obsahové analýzy společně s kvantitativní OBSAHOVOU analýzou má za cíl předejší 
plochosti výzkumu…atd." Základní statistiku uvedenou v přílohách č. 1 a 2 nelze pokládat za kvantitativní 
analýzu. 
 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Výběr literatury a pramenů byl daný účelem práce, autor využil základní zdroje jak z oblasti práva, tak z oblasti 
žurnalistiky a mediální teorie. Nicméně v závěrečném seznamu tyto mohly a měly být uvedeny odděleně. Nálezy 
Ústavního soudu nelze zařazovat do literatury. Využití literatury bylo adekvátní autorskému záměru podat 
základní informace o zkoumaných subjektech, tj. Ústavním soudu a České tiskové kanceláři. Popis podstaty 
zvolených kauz, které Ústavní soud rozhodoval, jakož i deskripce toho, jak o těchto kauzách informovalo 
zpravodajství ČTK, mají čtivou a srozumitelnou podobu. Závěry jsou podloženy validními argumenty. 
 
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 

1 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Z formálního hlediska je práce na požadované úrovni, její struktura odpovídá hlavnímu záměru: prověřit, jakým 
způsobem zpravodajská agentura ČTK aktuálně reaguje na judikaturu českého soudního systěmu, jež má dopad 
na politický i ekonomický život společnosti, a zda tak činí pohotově, srozumitelně bez pochybení a zkreslování 
právnických termímů. Závěry práce v tomto ohledu vyznívají pro ČTK příznivě. Co se týká stylistiky a pravopisu 
nemám připomínek (jen bych rád věděl, zda vedle kategorie "společenský vědec" - str.7., doc. Kysela, existují 
také "nespolečenští vědci"). Když na str.8 autor cituje "těžko uvěřitelných 24590 případů," aniž z nich vyčlení ty, 
které byly odmítnuty pro zjevnou neopodstatněnost, může to vést k zavádějícím závěrům a představám o práci 
ÚS. Uvítal bych, kdyby zde byl uveden alespoň hrubý procentní poměr mezi přijatými a odmítnutými případy. 
Na str. 27 autor konstatuje (kriticky?) "nepoměr mezi celkovým počtem rozhodnutí ÚS (výše uvedených 24590) 
a počtem takových rozhodnutí, jež si zaslouží zmínku ve zpravodajství ČTK." Takto mechanicky situaci hodnotit 
asi nelze. Na druhé straně oceňuji postřeh o příčinách kolísání počtu zpráv ČTK o  ÚS v letech 2010-2015. 
Ovšem ke kvantitativní obsahové analýze má takový postřeh stále ještě daleko. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autor zpracoval dosud neprozkoumané téma, k čemuž využil znalosti získané ze souběžného studia na právnické 
fakultě. Předložená práce odpovídá všem požadavkům na bakalářskou práci kladeným. Její cíl byl naplněn, byť 
některé přísliby (kvantitativní analýza) zůstaly stát na půl cesty. To však nic nemění na to, že vzniklo původní 
dílo, které přes uvedené drobné připomínky hodnotím kladně.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V práci uvádíte, že v období 2010-2015 ÚS rozhodl formou nálezu nebo usnesení 24590 případů. Jak 

velké procento - příbližně - z toho připadá na odmítnutá podání? 
5.2 Na str. 33 u kauzy "slovenské důchody" píšete: "Kauza poté doznívá ve zpravodajství ČTK v lednu 

2013" při zpravodajství o zasedání vlády, které navrhlo změnu zákona. Přislušná novela byla nakonec 
parlamentem přijata v srpnu 2013. Zmiňovalo se o ní zpravodajství ČTK? Nebo se už k případu 
nevracelo?   

 
 
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! 
 


