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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) 
      
 
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 A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Vzhledem k tématu práce se diplomant v teoretické části logicky soustředil na problematiku nastolování agendy, 
na pozici agenturního novináře jako gatekeepera a na představení České tiskové kanceláře a hlavních 
zpravodajských relací tří zkoumaných celoplošných TV (ČT, Prima a Barrandov). Předmětem jeho zájmu se 
staly též informační zdroje agenturního servisu a k nim směřuje i moje první výtka, respektive k jejich neúplnosti 
a hierarchii (kap. 4.  na s. 15-19).  
V praktické části zvolil metodu kvantitativní obsahové analýzy, aby se na základě zjištěné míry tematické shody 
(s agenturním zpravodajstvím a zvlášť s agenturním plány) pokusil zodpovědět základní otázku formulovanou 
jako cíl práce – zjistit, jaký vliv má ČTK na podobu televizního zpravodajství. Oceňuji, že kromě vlastní 
analytické práce oslovil praxi: editory audiovizuálních zpravodajských relací, resp. mluvčího a mediálního 
zástupce televizních společností.    
  
 
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  B 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 
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 C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
ad 3.3 Upozorňuji na nesrovnalosti v poznámkovém aparátu, např. v pozn. 6 a 8 nekorespondují citované obsahy 
se stránkovým odkazem a titul je chybně uveden v přehledu, na s. 32 pak u posledního citovaného výroku odkaz 
chybí. 
ad 3.5 Jazykovou úroveň práce zřejmě negativně poznamenal nedostatek času v závěrečné fázi, evidentně chybí 
ještě jeden jazykový náhled. Jak jinak si vysvětlit poměrně velké množství chyb i prohřešků (s. 1, 5-7, 10, 12 
(filosof i filozof), 14, 17 (Jabůrek i Javůrek), 21, 22 (být/výt informováni), 23, 25, 26, 30, 35 (tématika - i jinde), 
36, 41, 44 (Naše Zprávy i Naše zprávy - i jinde), 51, 52, 58, 69. Na druhou stranu je třeba ocenit velmi dobré 
vyjadřování, přestože jde o text odborný, je práce čtivá. Rušivě působí střídání ich- a er-formy v autorském textu, 
markantní je např. na s. 43 (ale i jinde).   
ad 3.6. 
Avizována byla kódovací kniha se 752 posuzovanými příspěvky, příloha obsahuje kromě přepisů rozhovorů a 
ukázky jen legendu. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
 
Jako vedoucí práce chci v závěrečném shrnutí ocenit diplomantovo zaujetí, s nímž s vlastním tématem přišel a 
snažil se zadání poctivě dostát. Pozitivně hodnotím také skutečnost, že si je diplomant vědom obtížnosti a limitů 
zpracování atraktivního tématu. Ví, že ani zjištěná poměrně vysoká shoda např. při zkoumání agenturních plánů a 
televizního vysílání ještě nemusí prokazovat vliv ČTK. Nelze než souhlasit s jeho v závěru formulovaným 
doporučením pro případné následovníky, aby se více zaměřili na rutiny novinářské práce a editorská 
rozhodování. 
Navzdory výše uvedeným dílčím výhradám jsem přesvědčena, že se Andreas Papadopulos velmi dobře orientuje 
v dané problematice, jeho práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci magisterského studia a zaslouží 
si být obhájena.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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:                                                                  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.    
 


