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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) 
 
Úkol – zkoumat způsob referování ČTK o rozhodnutích ÚS ČR – Dominik Hrubý splnil. V souladu se 
schválenými tezemi podrobil sémiotické analýze agenturní textový zpravodajský servis vydaný v češtině o 
čtyřech vybraných rozhodnutích ÚS. Oproti původnímu záměru se odchýlil ve struktuře, v tezích počítal se 
samostatnou kapitolou věnovanou práci s odlišnými stanovisky a chtěl analyzovat pronikání odlišných stanovisek 
do mediálních obsahů. Rezignaci na toto dílčí téma sám v úvodu zmiňuje a odůvodňuje. Přestože se mnou postup 
konzultoval, musím konstatovat, že změna představuje jisté ochuzení jinak velmi zajímavého tématu. 
 
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 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Předloženou bakalářskou prací diplomant přesvědčil, že bylo šťastným počinem vyhovět jeho zájmu o  
konkretizaci rámcově vypsaného tématu. Jako student práv (PF UK) a žurnalistiky (FSV UK) se velmi dobře 
orientuje v literatuře obou oborů, rozumí jí a je schopen ji aplikovat. Srozumitelně pojednává o předmětných 
nálezech ÚS a porovnává je s agenturními výstupy. Jak sám uvádí, dominantně aplikovanou metodou byla 
sémiotická analýza agenturních sdělení, objem agenturní produkce vztahující se k tématu pak kvantifikoval 
pomocí metadat v IB ČTK. Na základní výzkumnou otázku, zda se ČTK daří zpravodajsky pokrývat vybraná 
rozhodnutí ÚS, odpovídá s dílčími výhradami kladně.  
  
 
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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
ad 3.4  Práci rozhodně prospěla závěrečná jazyková redakce textu, platnou kodifikaci pravopisné normy porušuje 
konečná podoba jen výjimečně. Diplomant nesprávně píše Evropskou Unii (s. 16), Stranu Zelených (34, 35), 
nejednotně nakládá s akademickými tituly (s. 24), několikrát chybuje v interpunkci (s. 3, 10, 22, 25, 38), pár 
dalších drobných nedostatků má spíš povahu neopraveného překlepu (s. 7, 13, 16, 26, 27, 30, 31). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Oceňuji původnost zpracování tématu a jsem přesvědčena, že zjištění mohou mít i praktické využití, že  podobně 
jako v případě některých v minulosti úspěšně obhájených prací mohou zajímat i kolegy v ČTK. 
V závěrečném shrnutí konstatuji, že práce Dominika Hrubého vyhovuje  požadavkům kladeným na 
absolventskou práci bakalářského studia. K obhajobě ji proto doporučuji. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V závěru práce setrváváte u kritiky agenturních zpráv dávajících kauzu Otto Chaloupky do souvislosti 

s jinými případy, např. mediálně  známějším a zřejmě i závažnějším případem imunity tří rebelujících 
poslanců ODS. Píšete, že u médií by bylo možné přičíst takový postup snaze jistými prvky "bulvárnosti" 
vyvolat zvýšený zájem publika, u agentury že není taková snaha příliš pochopitelná. V čem spatřujete ony 
prvky "bulvárnosti"? 

5.2   
 
 
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! 
 


