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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Kloučková Rozálie  
Název práce: Televizní publicistický pořad Věda 24 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Křemen Pavel, Mgr. 

Pracoviště: 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) 
Autorka se mírně odchýlila od původně zamýšlených tezí, ale toto  považuji za pozitivní krok k pojetí tématu. 
Autorka ve své práci  analyzovala obsah a sledovanost pořadu Věda 24 za první rok svě existence v České 
televizi. Vhodně k tomu zvolila metodu kvantitativní obsahové analýzy, i metodu hloubkového   rozhovoru s 
vedoucí dramaturgyní pořadu  pro vysvětlení přípravy a  výroby cyklu. 
 
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 A 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka ve své práci dobře vymezila hlavní teoretické pojmy v oblasti televizní publicistiky, nastínila historický 
vývoj české televizní publicistiky a připomenula pořady,  které se vědeckou tématikou zabývají. Podařilo se jí 
tento pořad intepretovat a nastínit okolnosti jeho vzniku, přípravy  a vlastní výroby. Autorka pořad Věda 24 
zahrnula  do širokého pole televizní  publicistiky,  podle mého názoru se   svou dramaturgií i vysílacím prostorem  
pohybuje   na pomezí tématického  zpravodajství a  populárně vědeckého TV  magazínu, takže bych do   
historickém kontextu zahrnul  spíše pořady  tohoto typu, než např. investigativní publicistiku.   Dále mi trochu 
chybí alespoň stručné porovnání s podobnými koncepty v "sousedních"  veřejnoprávních televizích.     
 
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 A 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 
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 
A 



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) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená diplomová  práce Rozálie  Kloučkové je napsaná po stránce jazykové, stylistické i formální velmi 
dobře, bez  pravopisných chyb.  Autorka   dobře  požívá poznámkový aparát i správně odkazuje. Práce 
nepostrádá přílohy a je  přehledně zpracovaná.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Diplomová práce Rozálie Kloučkové je kvalitním  příspěvkem k diskuzi o současné  veřejnosprávní televizní 
produkci s akcentem na populárně vědecké pořady.  Práci doporučuji k obhajobě.      
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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: 5.6.2018                                                                                          Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete 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! 
 


