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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) 

Předložená diplomová práce Kateřiny Kovácsové vychází ze schválených tezí z května 2016. Drobnou - avšak 

nezbytnou změnou - je struktura, do níž byla včleněna podkapitola 4.1 Metodika výzkumu. Diplomantka 

zmiňovanou změnu vhodně odůvodňuje v úvodu práce (viz str. 4): "Na začátek praktické části jsem po 

konzultaci s vedoucí práce, PhDr. Ludmilou Trunečkovou, Ph.D., oproti tezím zařadila ještě metodiku výzkumu, 

ve které vysvětluji výzkumné téma, určuji výběrový soubor a v neposlední řadě stanovuji výzkumné otázky a 

hypotézy. Kvůli jejímu začlenění tak v porovnání s tezemi došlo k posunu v číslování podkapitol."   

 

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 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)  

V této části posudku bych rád pochválil diplomantku za pečlivost, se kterou přistoupila ke kvantitativní obsahové 

analýze. Jistou výhradou může být, že závěry a interpretace této analýzy nejsou doplněny konkrétními příklady ze 

zpravodajského servisu ČTK, jež by čtenáři usnadnili orientaci v textu plném čísel a grafů (např. str. 41-71). 

V teoretické části práce, v níž se autorka zabývá odběrateli agenturní produkce (viz str. 10), se dozvídáme: 

"Sdělovací prostředky tedy nejsou jedinými odběrateli agenturního zpravodajství, agenturní servis odebírají i 

nemediální abonenti, které můžeme rozdělit na podnikatelské a nepodnikatelské subjekty." Významné 

zpravodajské agentury (např. Reuters, AP, AFP a další) v současnosti působí i na sociálních sítích (např. 

Twitter), jejichž prostřednictvím distribuují zdarma publiku část své zpravodajské produkce (včetně fotoservisu a 

infografiky). Je či není možné zařadit publikum na sociálních sítích mezi odběratele agenturního zpravodajství? 

V podkapitole 2.8 Profil České tiskové kanceláře (viz str. 18-22) autorka přebírá doslovné znění části zákona č. 

517/1992 Sb., ač je kompletní zákon v příloze č. 9 (viz str. 112-117). Výklad by byl v této části plynulejší, pokud 

by byly předmětné paragrafy zákona parafrázovány.          



 

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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

I přes pečlivou korekturu se v práci vyskytují drobné chyby. Kupříkladu rozkolísané psaní oficiálního názvu 

zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři (viz str. 3, 9, 35, 101).   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená diplomová práce Kateřiny Kovácsové si zaslouží býti obhájena.  

 

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

5.1 Jaké kroky by podle diplomantky mohly vést ke změně, resp. k tomu, aby ČTK "ve svém servisu některé 

latinskoamerické státy zcela neopomíjela" (viz str. 105)?  

5.2 Mohla by diplomantka zodpovědět otázku z druhé části tohoto posudku? 

5.3       

5.4       

 

 

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

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 16. 6. 2017                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


