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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Kovácsová Kateřina  

Název práce: Zpravodajství České tiskové kanceláře z Latinské Ameriky 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Trunečková Ludmila 

Pracoviště: IKSŽ/KŽ 

 

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) 

 

Zařazení samostatné kapitoly věnované metodice a následný posun v číslovaní navazujících kapitol za odchýlení 

od schválených tezí nepovažuji, byť je diplomantka v úvodu práce zmiňuje.   

 

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 1 

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)  

 

Kateřina Kovácsová prokázala, že je schopna vyhledat, nastudovat a aplikovat odbornou literaturu související 

s tématem. K představení regionu a jednotlivých latinskoamerických zemí ji velmi vhodně kombinovala s 

informacemi získanými z webových stránek Ministerstva zahraničních věcí (vztahy k ČR, koncepce zahraniční 

politiky ČR).   

Pro analýzu agenturního textového zpravodajství si zvolila první pololetí loňského roku a to pak porovnala se 

stejně dlouhým obdobím, jen o deset let starším.  

Práce je původní a na základě sledování vybraných metadat přináší celou řadu zajímavých výsledků, které mohou 

být využity minimálně v akademickém prostředí, např. při výuce předmětu Práce s agenturními informacemi 

nebo Zpravodajské agentury. 

Diplomantce se v souladu se stanoveným cílem podařilo zdokumentovat četnost, důležitost a tematické zaměření 

zpráv ČTK z jednotlivých zemí. Některé pasáže mohou působit dojmem jistého vychýlení ve prospěch 

kvantifikace, kdy verbálně, v tabulkách či grafech diplomantka konstatuje zjištěné hodnoty, aniž by současně 

uvedla, proč se tomu tak děje – co se stalo, že se zvýšil objem produkce (př. s. 55), které události si zasloužily 

klasifikaci nejvyšší prioritou (s. 61), nicméně vysvětlení a interpretace výsledků se čtenář dočká v souvislosti 



s tematickým zaměřením zpravodajství a zejména v souvislosti se zobrazováním jednotlivých latinskoamerických 

zemí v agenturním zpravodajství. Je velmi dobře, že diplomantka vidí a konstatuje souvislost mezi zavedením 

headlinového servisu a větším počtem vydávaných zpráv.   

 

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)  

 

Zvláštní ocenění si zasluhuje prakticky bezchybný jazykový projev, snad dvě tři drobnosti jsou onou výjimkou 

potvrzující pravidlo, a grafická úprava práce. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Kateřina Kovácsová si pro absolventskou práci magisterského studia žurnalistiky vybrala vlastní téma a s velkým 

zaujetím se mu věnovala. 

Jako vedoucí práce chci proto v závěrečném komentáři ocenit nejen výslednou podobu textu (i grafického 

zpracování tématu), ale také diplomantčin seriózní a poctivý přístup k plnění této studijní povinnosti,  

konzultovat začala jako jedna z prvních. 

Předložená práce splňuje všechny požadavky, a proto doporučuji, aby byla úspěšně obhájena.   

 

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

5.1 Proč na deskách a titulní stránce diplomové práce uvádíte KMS?  

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 18.6.2017                                                                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.    

 


