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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 vychází z obecněji formulovanch tezí, autor směřuje k cíli, který si vytyčil, došlo k přijatelným úpravám 

techniky a struktury práce.  

 

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 D 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Na úvod bych rád ocenil původnost práce a její přínos k rozvoji oboru, autor se zabývá důležitým a opomíjeným 

tématem. Prací věnovaných zkoumání dětského kanálu ČT:D bylo v poslední době napsáno několik, žádá se však 

nevěnovala analýze komunikace televize na webu a na sociálních sítích, k čemuž se rozhodl kolega Polák. Využil 

při tom své vazby na tvůrce, z nichž vytěžil zajímavé rozhovory, které jsem si se zájmem přečetl, mnohé jsem se 

dozvěděl a cítím se obohacen. K provedení práce však z pozice oponenta nemohu nemít připomínky. První se 

váže k souboru prostudované literatury - autor pracuje často s dosti zastaralými tituly a opomíjí mnohé 

současnější (jsou zde i další nedsotatky - pozor Livingstone je žena, s. 9). To bychom ještě mohli přehlédnout (i 

vzhledem k charakteru tématu), co však ale přehlížet nelze je stručnost teoretické části. Obzvláště kapitoly, které 

mají český dětský kanál zařadit do kontextu světového  a vymezit jeho pozici v naší tradici televize pro děti (1.1 

a 1.2), jsou přestručné až nedostatečné. Tato připomínka platí pro celou teoretickou část, kde je sice patrná snaha 

autora zarámovat téma do teoretického kontextu, dle mého soudu však s částí praktickou téměř nekoresponduje, 

resp. autor nevysvětluje, proč dané kapitoly ve vztahu k tématu zařazuje. Podobná výtka patří k části praktické, 

která více než případovou studií je parafrázováním rozhovorů tří participantek, sice zajímavých, nicméně chybí 

analýza skutečné provedené komunikace na webu a soc. sítích, takže se spíše dozvídáme to tom, jak tuto 

komunikaci vnímají samotné aktérky, což je zajímavé, ale ne zcela v souladu se záměrem práce. 

 



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  D 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu D 

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.)  

D 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

E 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

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

Ačkoli je z textu patrný vztah autora k tématu a snaha jej poctivě uchopit, což oceňuji, práce po formální stránce 

vykazuje  bohužel řadu nedostatků. Najdeme v ním mnoho pravopisných chyb i překlepů, chybuje se i 

v interpunkci. Text vykazuje i mnohé slabiny z hlediska stylistického (časté vyšinutí z větné fazby). Sporné je i 

dodržení citační normy, autor všechny texty parafrázuje, ačkoli v seznamu literatury odkazuje na konkrétní 

strany. Není patrné, které části cituje. V textu je dosti pasáží, tkeré nejsou podloženy zdroji (nebo to alespoň není 

patrné). V příloze najdeme pouze jeden dokument, očekávali bychom přepisy rozhovorů. Hlavní připomínku pak 

mám  k logice textu, autor čtenáře neprovází, nevysvětluje své kroky, nezdůvodňuje postup.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce kolegy Tomáše Poláka je mi velmi sympatická, protože se věnuje zajímavému tématu, přečetl jsem si ji se 

zájmem a považuji ji za přínosnou. Práce by se měla jmenovat spíše Komuniace ČT:D na webu a sociálních sítí 

očima jejích tvůrců. Bohužel - vzhledem k uvedeným formálním i obsahovým nedostatkům - žel byla zřejmě 

dokončována narychlo - ji nemohu hodnotit (v porovnání s ostaními pracemi, které jsem mohl oponovat či vést) 

lépe než stupněm C až D. 

 

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

5.1 Proč jste ve výsledku ustoupil (až na drobný příklad) od analýzy provedené komunikace Déčka na webu a 

sociálních sítítch a soustředil se jen na vyjádření aktérek? Nebylo by zajímavé kriticky vyhodnotit, zda 

jejich představy o tom, jakým způsobem komunikují, korelují s tím, jak komunikace opravdu probíhá?  

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:                                                                      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.    

 


