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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) 

Ve srovnání s tezemi došlo ke změně sledovaného období, což bylo na základě konzultací. Tato změna je 

v diplomové práci vysvětlena. Cíl a technika práce odpovídají schváleným tezím.  

 

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 B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Autor si na základě odborné literatury správně vymezil masovou kulturu, následně se věnoval vývoji mediálního 

prostředí. Domnívám se, že tyto teoretické kapitoly jsou přehledně zpracované. Autor prokazuje dobrou práci 

s literaturou. Připravil přehled základních informací o kulturních kanálech v Evropě. Jádrem práce pak je Česká 

televize a její kulturní kanál ČT art. Autor průběžně svoji připravovanou práci konzultoval. Mohu tedy potvrdit, 

že si skutečně pečlivě rozmýšlel, jakým způsobem přistoupí ke zpracování tématu. Musel si vymezit, jak bude 

program ČT art analyzovat. Je jistě přínosné, že autor pracuje dobře se zjištěnými daty, která shromáždil. Pečlivě 

prostudoval program ČT art i ČT 2 ve vymezeném období. Stanovil si, jaké týdny bude sledovat. Pak mohl 

přistoupit k tomu, že si pořady rozdělil do kategorií. Práce tak dobře ukazuje, jaká byla podoba vysílání, co bylo 

zastoupeno nejvíce, k jakým docházelo změnám. Oceňuji také, že i přes komplikace se mu podařilo uskutečnit 

rozhovory s výkonným ředitelem ČT art Tomášem Motlem a programovým  ředitelem ČT Milanem Fridrichem. 

Text tak obsahuje jejich pohledy na plány s ČT art před spuštěním i pak jejich faktickou realizaci. Práce tak 

skutečně dobře postihuje, jak  se vyvíjela podoba ČT art.  

 

 

         

 



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 B 

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) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Práce má logickou strukturu. Závěry jsou jasně podložené provedenou analýzou. Text má velmi pečlivě 

provedený poznámkový aparát s dodrženou citační normou. Také u jazykové a stylistické úrovně práce nejsou 

problémy.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autor připravil diplomovou práci, která se věnuje prvním letům existence kulturního kanálu ČT art. Text velmi 

dobře ukazuje nejen vývoj kanálu ČT art, nýbrž také proměnu ČT 2. Do spuštění ČT art byl z hlediska programu 

vnímán  kanál ČT 2 jako kulturní. Vznik ČT art proměnil velmi výrazně i programový obsah ČT 2. Práce 

ukazuje, jakým způsobem pak došlo například k vymezení, které filmy patří na ČT art a které na ČT 2. Stejně tak 

bylo nutné v České televizi stanovit, jaké bude rozdělení dokumentů mezi tyto kanály. Určitě je to námět 

k diskusi, jaká je současná podoba ČT 2, co by mělo na něm být vysíláno a kdo je divák. U diplomové práce 

bych ocenil pečlivost, s níž autor přistoupil ke zpracování tématu, i když to pak vedlo k tomu, že se poněkud 

časově posunulo předložení textu k obhajobě. Jedná se o téma, které jistě bude námětem pro diplomové práce 

dalších studentů, kteří se budou věnovat dalším letům vysílání ČT art. Předložená diplomová práce bude pro ně  

zdrojem informací o prvních letech existence tohoto kulturního kanálu.         

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 18. 1. 2019                                                                 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.    

 


