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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 odpovídá předloženým tezím jak z hlediska naplnění cíle a techniky zpracování, tak  i obsahové struktury 

jednotlivých kapitol. 

 

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 B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

Práce má solidní teoretickou část, v níž se autor pokusil o vymezení profese editora v historickém kontextu 

vývoje televizního zpravodajství  (zejména po  zavedení duálního systému vysílání v ČR)  a o  shrnutí  

základních teoretických východisek vztahujících se k této problematice.  Jejím vyústěním je srovnávací kapitola 

mapující specifika této profese v České televizi a na TV Nova.  Praktickou část práce tvoří týdenní analýza 

hlavní zpravodajské relace ČT Události a TV Nova Televizní noviny ve vybraném týdnu 23. 4. - 29. 4. 2018, 

která měla prokázat opodstatněnost teoretických závěrů na praktických postupech a metodách výstavby hlavních 

zpravodajských relací  a poukázat na rozdíly v práci editorů v ČT a TV Nova. Zde se nabizí otázka, zda neměl 

autor více pracovat se závěry získanými z analýzy a komplexněji a ve větším rozsahu je interpretovat (viz 

kapitoly 5.2 a 5.3). Řada zajímavých výledků zůstává pro čtenáře skrytá v příloze a je složitě identifikovatelná 

(viz např.žánrové složení relací,  umístění příspěvků z hlediska tematické zaměřenosti a zpravodajských hodnot, 

rozdílnost ve stopáži příspěvků).  Diplomant např. konstatuje, že pro zpravodajství ČT je charakteristická větší 

rozmanitost formátů, ale nijak je dále nespecifikuje (str. 23 - 24). Podobně je tomu i u obecného konstatování o 

pronikání publicistických prvků do zpravodajství (tematické bloky) na konci kapitoly 5.3.  

  

 

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 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

B 

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)  

Práce má slušnou jazykovou úroveň, zaregistroval jsem jedinou stylistickou neobratnost - viz str. 13. Práce 

s poznámkovým aparátem, jako i s odbornou literaturou a informačními zdroji  je na velmi dobré úrovni. 

Struktura práce a návaznost jednotlivých kapitol je  je logicky vystavěná a vzájemně se podmiňuje.   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská diplomová práce posluchače Marka Cieslara nese punc původní studie s řadou vlastních závěrů, 

k nimž autor dospěl na základě odborné literatury v konfrontaci s poznatky získanými z  rozhovorů s editory 

hlavních zpravodajských relací. V dostatečné míře splňuje požadavky pro přijetí k obhajobě.    

 

 

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

5.1 Co je to tzv. rozepsaný CRT a jak byste ho charakterizoval z hlediska zpravodajských televizních žánrů.  

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! 

 


