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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 vznikala dlouho. Jedním z důvodů bylo, že teprve při zahájení rekognoskace terénu se ukázalo, že řada dat 

bude nedostupná. Je třeba říci, že Aneta je tzv. insider, pracuje v ČT právě v sekci komunikace ČT24 na sítích, 

dalo se tedy předpokládat, že bude mít přístup k určitým "tvrdým" datům. V průběhu počátečních konzultací 

jsme se tedy museli nejprve vypořádat s tím, že data považuje ČT za informace "interní povahy" a chvíli se nám 

práce dokonce zcela rozpadala pod rukama. Oceňuji tedy, že Aneta posléze našla způsob, jak rozdělit sledované 

události (všechno jsou to zásadní události roku 2019) a pak je utříděně analyzovat.  

Tedy konstatuji, že oproti schváleným tezím se práce výrazně proměnila, ale já to oceňuji - byla to adekvátní 

autorčina reakce na reálnou situaci a ona tak prokázala, že je schopna jako výzkumnice pružně reagovat.  

 

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 A 

 

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

Aneta vlastně kromě "příběhu", jak ČT rozšiřovala své výstupy na web a další "mimoobrazovkové" platformy, 

vypráví souběžně příběh webu, Facebooku, Instagramu a Twitteru. Byť jde jen o doplňkové "příběhy", využívá 

k tomu adekvátní literaturu. Pro samotný výzkum pracuje s jako hlavním zdrojem s rozhovory s kolegy z ČT a 

neidentifikovanými "Daty ČT", což může být podrobeno kritice oponenta. Nicméně na diplomantčinu obranu je 

třeba říci, že šlo o určitý typ improvizace, resp. reakce na vzniklou situaci. Literaturu ke konetxtuálním částem 

považuji za adekvátní. 

Aplikace literatury souvisí se zvolením metody. Autorka nikde nepíše, jak se používá dotazníkové šetření, a ani 

nelíčí postup své konkrétní analýzy. Mluví v Úvodu pouze o "komparativní analýze příspěvků na sociálních 

sítích ČT24, webu ČT24 a v televizním vysílání", tedy žádnou metodologickou literaturu neaplikovala. I to může 

být předmětem kritiky, nicméně opět na Anetinu obranu bych částečně vzal vinu na sebe - neboť jsem 

v závěrečné fázi Anetiny práce nemohl její korektuře věnovat dost času, abych jí na tento nedostatek jako 



vedoucí upozornil. (Však je signifikantní, že mi autorka sice děkuje v úvodu, ale druhému kolegovi děkuje přímo 

za "drahocenný čas, který mi věnoval při dokončování této práce". To mám za to.) 

Přes tyto dvě výtky, které respektuji, se domnívám, že jde o práci původní a pro obor velmi přínosnou. Právě 

Anetino nadšení pro téma, kloubené s její pracovní zkušeností přímo na místě, činí z textu soubor nikoliv 

tvrdých dat, ale unikátních informací z "místa činu", který v této míře zatím žádná diplomová práce na FSV 

neshromáždila.    

 

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) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Práce je strukturována přehledně a logicky. Na začátku autorka vysvětluje, proč se odchyluje od původního 

záměru, a pak v teoretické části jde přes jednotlivé komunikační platformy, jejich historii a směřuje vždy do 

prostředí České televize a jejího užívání těchto platforem. (Nevím, jestli jsme to nenašel nebo jen přehlédl, ale 

možná tam chybí informace, že Česká televize spustila svůj webový portál tehdy s názvem www.czech-tv.cz už 

v roce 1996.) V analytické části pak text prochází jednotlivé události a velmi komplexně líčí "jejich" komunikaci 

prostřednictvím online prostředí. Porovnává nejen chronologii, ale i posuny v interpretacích, dokonce i 

předčasné neověřené informace ("úmrtí" Karla Gotta na Twitteru už v první polovině roku 2019) nebo dokonce 

fake news (auto naplněné kanystry benzínu nedaleko hořící Notre Dame). Kromě rozhovorů s kolegy (a 

nadřízenými), které jsou samozřejmě subjektivní, velmi podrobně prezentuje výsledek svého originálního 

dotazníkového šetření. A na konci vše shrnuje do přehledného Závěru.  

Citační norma, poznámkový aparát i jazyková a stylistická úroveň práce jsou standardní. Na dvou místech jsem 

zaznamenal překlep (Fokus Václava - str. 17 - bez Moravce, Jakub Želený - str. 67 - místo Železný) a pak práci 

s pojmy, které jsou hantýrkou zaměstnanců ČT. Chci ale konstatovat, že se tomuto nešvaru spíše vyhýbala a jde 

o jednotky - např. používá slovo velín, aniž by jej vysvětlila nebo napsala "tzv. velín". A pak spojení "sídlili 

v jiné budově než je Zpravodajství (str. 21) je také nepřesnost, protože se budova jmenuje Objekt zpravodajství - 

nebo se pletu? Stejně tak použití familiérního výrazu "redakce sedí přímo vedle redaktorů denního 

zpravodajství" (str. 22) také patří do odborného textu. Ale to jsou skutečně drobnosti. Práce je jinak velmi 

pečlivě stylisticky i jazykově korigována.  

Škoda, že jsem ve své časové tísni Anetě v závěrečné korektuře nedoporučil, aby všechny názvy pořadů uváděla 

kurzívou. Text by to značně zpřehlednilo. 

Oceňuji pečlivou práci se screenshoty, které přinášejí čtenáři jasnou představu o vizuální stránce toho, o čem se 

hovoří. Pak považuji za dobré, že jsou přílohou rozhovory. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Ačkoliv nejde o originální výzkumou práci, ale spíše o deskripici, považuji Anetin text za výjimečný. Její 

insiderství umožnilo proniknout přímo do "centra dění", navíc v roce, který byl hojný na přelomové historické 

události. Zevrubný popis i dotazníkové šetření spolu přináší pozoruhodné výsledky nejen komunikačních 

strategií televize veřejné služby v ČR, ale i pozici recipientů, kteří obsahy konzumují. Aneta se opírala i o 

aktuální výzkumy jiných kolegů (Reuters Institut Digital New Report, Executive Summary and Key Findings of 

the 2019 Report), a jako celek vnímám práci jako původní. Již při jejím dopsání samozřejmě zestarala (nic 

nestárne rychleji než síťová komunikace), ale bude od teď plnit roli historického dokumentu k aktivitám ČT 

mimo obrazovku v roce 2019. 

Cenným konkrétním výsledkem např. pro mne je proměňující se poměr ve využívání Facebooku, Instagramu, 

webu a televizního vysílání u různých věkových skupin (zdaleka to není tak předpokládatelné, jak jsme si na 

začátku mysleli). A pak - Aneta detekovala historický okamžik, který jako historik televize budu rád šířit dál: 



když informace o skonu Karla Gotta byla v jednu chvíli světově vyhledávanější na Googlu než jméno Donalda 

Trumpa. Česká republika zase zazářila jako kometa! 

Chtěl bych Anetě pogratulovat, že se jí po tolika útrapách i odkládání podařilo práci dotáhnout do konce a jsem 

rád, že jsem v jejím začátku i ranném průběhu mohl být. Samotný nápad považuji za originální a důležitý.  

 

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

5.1 Jak je to s autorskými právy u Instagramu? Když ČT použije instagramové obrázky Američanky, která 

natočila hořící Notre Dame?  

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Je to pod 5%. 

 

 

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

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: V Praze 18. 1. 2020                                                                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.    

 


