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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) 

Práce má již v tezích jasný cíl, jasnou metodu a dostatečně vymezené téma. Autor se tezí víceméně držel. Není 

tedy problém. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu D 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

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

O relativní úplnosti literatury mám pochybnosti. Skoro všechny tituly jsou spíše učebnicové a přehledové 

publikace, doplněné o 4 internetové popularizační zdroje. To mi přijde hodně málo. Přitom například o tématu 

infotainmentu, který je také důležitou částí práce, je celá řada odborných prací a nebo i dizertace Davida Klimeše 

obhájená na našem Institutu. Dále je otázka využití textu normalizačního propagandisty Miroslava Hladkého 

Žurnalistika v televizi (1986), protože jeho funkčnost  na str. 7 a 8 (snad kromě poznámky č. 25) je skutečně 

diskutabilní. Zkrátka pro případnou magisterskou práci doporučuji zaměřit se na kvalitní zdroje a vynechat 

učebnicovou literaturu. 

Jinak ale je patrné, že Marek tuto literaturu využil cíleně, funkčně, uměl s tím naložit a zakomponoval ji vhodně 

do textu. Použitá metoda je odpovídající a dokonce i přinesla i určité relevantní výsledky. Výklad je logický.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

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

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

B 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

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

Struktura práce je také logická.Odkazy jsou funkční, jen nevím, proč na str. 4 neuvedl zdroj citace (Osvaldová a 

kol.). Některé formulace by chtělo zpřesnit, aby nezkreslovaly realitu: např. "který na základě stranických orgánů 

určoval.." (str. 8) - asi to je na základě pokynu stranického vedení apod. 

Jazyková úroveň práce je dobrá, přílohy jsou vhodné.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práci Marka Cieslara považuji za přínosnou pro obor. Načrtl základní teoretické zázemí profese editora 

televizního zpravodajství, zasadil do minimálního i historického kontextu, a ve výsledku porovnal výstupy jejich 

práce na ČT a TV NOVA. Jakkoliv výsledky nejsou nečekané nebo ohromující, je zajímavé se jimi spolu 

s Markem detailněji probrat.  

U čtení mě samozřejmě napadla řada připomínek. 

V té historické části myslím došlo k nepochopení, když píše (str. 5), že redakce na začátku existence ČST měla 

několik redaktorů - neměla nejprve žádné vlastní redaktory a ty audio-noviny, které se vysílaly "na obrazovce", 

bylo převzaté rozhlasové vysílání. Jakýsi štáb se začal formovat až se vznikem TAZ (1956). Nejsem si jist, zda se 

autor nepřepsal, když v poznámce č. 6 píše, že "samostatnou institucí se ČST stala vládním nařízením v roce 

1967". Už od roku 1964 existovala ČST jako samostatná instituce na základě Zákona o ČST. A pokud by to bylo 

1957, také to není úplně pravda, je to složitější, byl to těžký proces postupné emancipace na Československém  

rozhlase - lze si to podrobněji přečít v mé publikaci, kterou autor také četl. Je to ale samozřejmě marginálnie vůči 

tématu. 

Těžko souhlasit s formulací, že "stát obětoval do budování televize astronomické částky". Když chce někdo 

propagandistický nástroj, tak asi neobětuje, ale investuje. 

Také těžko mohu souhlasit s tím, že byla "televize jako hlavní zpravodajská platforma".  Co Rudé právo? Co Čs. 

rozhlas? Ani v 60. letech to nelze říci takto jednoznačně. 

Jinak je evidentní, že Marek tématu rozumí a má s ním i své zkušenosti. Rád bych ho upozornil na to, že 

Televizní noviny  na TV NOVA už dávno nejsou zpravodajským formátem, ale zábavním pořadem, neboť 

vykazuje všechny jeho prvky. (Viz můj text v publikaci o zpravodajství O reportérech - Osvaldová). Jsem rád, že 

autor se pokusil definovat skladné prvky jednotlivých relací, že je rozsegmentoval podle oblastí a tím dosáhl i 

zajimavých zjištění. Nejsem si jen jist, kde vede hranice mezi "domácí" a "politika", protože pak je "zahraničí", 

které je předpokládám spojené "zahraničí i politika". Zkrátka zajímalo by mě, jestli je to zaužívané rozdělení a 

kde pro editory i pro Marka ta hranice vede.     

 

 

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

5.1 Píšete, že milníkem Událostí na ČT je Téma dne, které začíná v okamžiku, kdy na TV NOVA je reklamní 

blok. Je nějak ověřeno, že toto nasazení "funguje"? 

5.2       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 



Datum: 8. 8. 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 elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


