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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) 

Výsledná podoba práce odpovídá z hlediska cíle, struktury i techniky zpracování schváleným tezím.  V tištěné 

podobě, kterou měl oponent k dispozici, vzbuzuje jisté podezření skutečnost, že vložené teze jsou  přelepené.  

Oponent však  předpokládá, že přelepená papírová  verze tezí je přesnou  kopií jejich  elektronické podoby.  

     

 

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 A 

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) 

Vymezené období analýzy mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb ( 11. 1. - 25.1. 2018) nepovažuje 

oponent z hlediska relevantnosti závěrů za standardní dobu v obsahu vysílání stanice TV Barrandov (zákonitě 

bude většině pořadů dominovat volební tématika), ačkoli autor  toto vymezení zdůvodňuje názornější průkazností 

zjištěných pospupů v moderátorské práci  Jaroslava Soukupa. Neadekvátnost historického exkurzu  až do období 

vzniku stranického tisku v předminulém století  ve vztahu k rozsahu  a cíli práce. Analyzované pořady  nejsou 

charakterizované z hlediska žánru   publicistikých pořadů dialogického typu,  pro které je charakteristická forma 

otázek a odpovědí (s účastí a bez účasti publika, interview, talkschow, debata, diskuze apod).  

Z metodologického hlediska nepovažuji za vhodné spojení nonverbálního projevu J.Soukupa s dalšími 

obrazovými a zvukovými  prvky (znělkami , záběrováním a rámováním ).  

 

 

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) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

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

Práce trpí řadou gramatických chyb, překlepů a stylistických prohřešků. Jako by neprošla závěrečnou jazykovou 

úpravou a korekturou;  v řadě pasáží je text kostrbatý a těžkopádný, mnohdy až nesrozumitelný a má spíše  

charakter  přepsaných  poznámek ( str., 4, str. 6 - chyba v příjmení, str. 7, 15, 16, 30,  31, 33, 35, 38, 41, 45 - 

stylistika, str. 15, 25 - překlepy, str. 31 - hrubá chyba ve shodě podmětu s přísudkem).  Strana  26 - nesrovnalost 

v údaji sledovanosti  jednotlivých stanic s celkovou sledovaností TV Barranodov (autor  uvádí celkovou 

sledovanost 6, 29 %, ale součet sledovanosti jednotlivých stanic v grafu je pouze 6, 27). Diskutabilní tvrzení o 

prostřihu usmívajícího se moderátora - str. 33.  Citace mluveného projevu J. Soukupa  v jednotlivých pořadech 

nemají bližší zakotvení v poznámkovém  aparátu - viz str. 31 a dále. I grafická úprava práce by si zasloužila větší 

péči - viz už zmiňované  teze a neodsazené  názvosloví jednotlivých kapitol a podkapitol.    

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

I přes výše uvedené připomínky práce splňuje požadavky pro přijetí k obhajobě.  Diplomant zvládnul zejména 

teoretickou část práce, kde za pomoci  odborné literatury shrnul a utřídil základní atributy  týkající se koceptu 

objektivity, žurnalistické etiky, střetu zájmů  a vlastnictví v médiích. Závěry se pak pokusil aplikovat na situaci 

v TV Barrandov. 

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 7. 6. 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 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! 

 


