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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) 

Řešitelka se neodchýlila od schválených tezí. 

 

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 C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Myslím, že řešitelka dostatečně prokázala schopnost jak pracovat se zdroji a vhodně je aplikovat, tak dodržet 

techniku výzkumu. Na práci je zjevná pečlivost s jakou přistupovala k oběma částem - tedy teoretické i praktické 

a také obsáhlá znalost oboru. Považuji ji za přínosnou a inovativní. Má jediná výtka se vztahuje k výběru 

zpracované literatury. Domnívám se, že autorka měla méně pracovat se Knihou o televizi Jeremy Orlebara a 

naopak více využít ty tituly, které tak jako tak pro potřeby práce prostudovala - například Broadcast Journalism: 

Techniques of Radio and Television News. Je to spíše marginální výtka, tudíž jsem k ní ani nepřihlížel při 

celkovém hodnocení 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  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 

A 



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.)  

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)  

V zásadě nemám žádné výtky, velmi jsem ocenil práci s grafikou a ilustracemi, které se řešitelce zdařilo vložit do 

práce přesně na těch místech, kde vhodně doplnily text a vytvořily s ním kompaktní celek.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

S prací jsem velmi spokojen, za její silnou stránku považuji především analytickou část, která je analytická nejen 

označením, ale především obsahem. Domnívám se rovněž, že práce je vítaným příspěvkem k celkové analýze 

zpravodajských pořadů České televize a považuji ji za vhodný materiál, který by bylo dobré využít v praxi - 

například jako text pro začínající novináře ve veřejnoprávním zpravodajství. To jsou důvody, proč práci 

hodnotím stupněm A. 

 

 

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

5.1 V textu je uvedeno, že potenciální příjemci se přesouvají od obrazovek a rádií k počítačům a chytrým 

telefonům. Měla by tomu Česká televize přizpůsobit svoji zpravodajskoiu nabídku? Pokud ano, jak byste 

si ji představovala?  

5.2 V práci je zmíněna BBC. Lze najít pořady podobné Studiu ČT24 i v jiných zpravodajských stanicí 

televizí veřejné služby?  

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: 15.9.2019                                                                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.    

 


