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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) 

Cíl práce i metoda jsou tytéž jako ve vytyčených tezích. Po analýze dostupného materiálu a podobných 

kvalifikačních prací autor omezil časové rozpětí, což práci samozřejmě prospělo. Není nikdy cílem cokoliv 

dublovat a pak samotné spuštění ČT art je právě oním mezníkem, který proměnil programovou strukturu České 

televize. Je tedy správné se držet tohoto okamžiku a jeho přímého vlivu na ostatní kanály.         

 

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 B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Hodnotit relativní úplnost literatury k jakémukoliv tématu je vždycky velmi citlivé, protože může podle názoru 

oponenta chybět ten nebo onen titul. Zdá se mi však, že v teoretické části autor relevantně přiblížil, resp. shrnul, 

základní pojmy, které se k veřejné službě, korvengenci médií a problematice kulturních kanálů v Evropě váží. To 

vytvořilo předpoklad, že analytická část se bude pohybovat v mezích odpovídajících záměru. Jistě mohl 

diplomant nastudovat další literaturu k metodologii takových výzkumů, zvlášť když jde o jejich kombinaci, ale 

vzhledem k dosaženým výsledkům to považuji za vyhovující.  

Tedy i celkový autorův přístup a provedení, resp. i interpretace dílčích i celkových výsledků mi přijde jako velmi 

dobrá.  

Původnost práce vidím v příspěvku k diskusím, jak může nebo nemůže spuštění nějakého televizního kanálu 

ovlivnit obsah a programovou skladbu jiných kanálů. A protože jde o kulturní kanál, a ještě veřejnoprávního 

média, jedné instituce, je to o to cennější.   

 

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  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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.)  

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Nemám žádných připomínek ani k jazykové úrovni, ani zvládnutí terminologie, ani dodržení citační normy, a 

dokonce ani k jazykové a stylistické úrovni. Grafy jsou pečlivě zpracované a okomentované. 

Nepochopil jsem graf 15, který má zobrazovat "zastoupení témat" ve vysílání ČT2 a přitom poměřuje kategorie 

Dokument, Dramatické pořady, Vzdělávání, Publicistika apod. Nemá to být spíš "typologie pořadů" jako na 

obdobném grafu 13? Pokud to čtu správně, jde o překlep.    

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Jan Skalník využil zatím posledního výrazného momentu na české mediálně-televizní scéně, která byla v něčem 

skutečným zlomem. Ačkoliv digitalizace umožnila spuštění mnoha komerčních kanálů, u žádného z nich nedošlo 

k takovému ovlivnění těch ostatních, jako u ČT art/ČT:D ve vztahu k ostatním kanálů ČT. Je mi sympatické, že si 

autor pro měření takového vlivu vybral právě ČT2, která v devadesátých letech byla "kulturním klenotem" a po 

spuštění nového dětsko-kulturního kanálu se mohla stát vpodstatě sirotkem. I když autor prokazuje, že se ČT2 

takovým  nestala, myslím, že ze všech kanálů ČT má nejobtížnější situaci jak z hlediska programování, tak cílové 

skupiny. (Definice ČT2 jako kanálu, který hledá souvislosti, je od představitelů ČT vlastně šalamounské.) Proto 

jsem rád, že přiložil k práci také rozhovory s oba programovými řediteli.  

Diplomant si vytyčil jasné teze a jasně na ně odpověděl. Nemohu říci, že by byly odpovědi jasné dopředu, jak se 

to jindy stává. Skalník skutečně musel podrobně projít programová schémata, detekovat pořady, které přešly 

z ČT2 na ČTart, které vznikly nově a musel se jakoby znovu rozhlédnout i po ČT2. Je až překvapující, že z toho 

srovnání vychází tak dobře. Samozřejmě je "jednodušší" dělat úzkoprofilový kanál, než kanál, který není ani 

nositelem mainstreamu, ani není pro minority a musí se těžce hledat.  

Práce se mi líbila. Je čtivá, pracuje s jasnými kategoriemi, sama si některé pro účel výzkumu vymezuje, čtenář je 

veden od začátku do konce srozumitelně a logicky, je to tedy radost. Nemyslím, že je vhodné používat plurál, 

vypadá to, jako by na tom pracovala celá výzkumná skupina, ale to je věc názoru. 

 

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

5.1 Nebude podle Vás pro ČT2 paradoxně daleko větším problémem budoucí rozšíření ČTart na celodenní 

vysílání, tedy samostatný kanál? Přeci jen malá časová plocha, kterou má ČTart v tuto chvíli ještě není tak 

velkým ohrožením.   

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