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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Papadopulos Andreas  

Název práce: ČTK jako zdroj hlavních zpravodajských relací 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Lokšík  Martin 

Pracoviště: KŽ  IKSŽ 

 

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) 

Cíl, technika i struktura práce  odpovídá schváleným  tezím, autor  vhodným způsobem modifikuje jejich 

zaměření podle získaných informací a dostupných poznatků. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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

Dle názoru oponenta  některé závěry v teoretické části práce neadekvátně reflektují skutečný stav a neposkytují 

relevantní informace o televizních stanicích  a jejich zpravodajské produkci (viz kapitoly ( 5, 6, 7). Obsahují 

dokonce  řadu nepřesností.   Zejména charakteristika zpravodajských redakcí jednotlivých stanic je provedena 

nestandardně a pracuje s nevěrohodnými nebo nahodile seřazenými údaji.  Např. u redakce zpravodajství ČT  

uvádí autor  na str. 32, že má 86 lidí včetně regionálních redakcí. Tento údaj je ale  v rozporu se zdrojem, na 

který se diplomant odvolává v příloze č.8, kde je uveden celkový počet redaktorů a editorů pracujících ve 

zpravodajství 120.  Podobně operuje s kontroverzní analýzou předvolebního vysilání ČT z roku 2016, která byla 

vypracována na na FSV UK. Tato skutečnost však nemá s tématem  absolutně nic společného. Podobným 

způsobem  diplomant k sobě řadí náhodně vybrané informace i v profilech dalších televizí a jejich 

zpravodajských redakcí (např. zahájení vysílání kanálu Prima Zoom).   Nesystematicky   je pojatá i 

charakteristika  samotné domácí redakce ČTK, sestávající s vytržených  citací nebo parafrázovaných částí  

 výroční zprávy.  Oponent se domnívá, že důvodem těchto nedostatků byla časová tíseň, se kterou se musel 

diplomant potýkat při zpracování práce. Praktická část práce se naproti tomu vyznačuje snahou o vypracování 

vlastní  metodologie pro nastavení precizní analýzy využívání zpravodajského servisu ČTK v hlavních 

zpravodajských  relacích vybraných televizních stanic. V této souvislosti je nutné poznamenat, že zpravodajská 

produkce ČTK je primárně určena pro abonenty k dalšímu zpracování do vlastních žurnalistických výstupů,  a 



proto má zcela přesně stanovená pravidla důležitosti a významu zpráv (viz podkapitoly 2.4 a 2.5). Zároveň  

média využívají informační  servis ČTK jako základní  zdroj pro plánování své redakční práce, což je v současné 

době zcela standardizovaný postup v převážné většině redakcí. Tato skutečnost může mít vliv na výsledky 

výzkumu, který diplomant provedl  v praktické části.   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.)  

B 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

V práci se vyskytují překlepy a stylistické nedostatky (např. str.5, 17, 22, 29, 33, 36, 51, 55, 60, 62).  Na str. 32 a 

36 jsou uvedeny citace bez odkazů. Relevantnost některých závěrů může být zpochybněna rozdílnou stopáží 

jednotlivých zpravodajských relací a s tím spojeným velkým rozdílem v počtu hodnocených příspěvků 

sledovaných stanic. Oponent neměl k dispozici kódovací knihu, která tvoří  dle diplomanta samostatnou přílohu 

diplomové práce.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Přes uvedené připomínky diplomová práce posluchače Andrease Papadopulose splňuje požadavky k přijetí 

k obhajobě.  

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 14.6.2018                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

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

nahrajte do SISu ve formátu PDF, 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.    

 


