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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) 

Cíl, technika a struktura 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 A 

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)  

Autor využil větší množství titulů odborné literatury. Na jejím základě napsal značně rozsáhlou teoretickou část 

diplomové práce, kde se zabývá vývojem představ o publiku, metodami výzkumu i Reality TV. Z celého textu je 

zřejmá autorova velmi pečlivá příprava. Platí to pro studium literatury a zdrojů, ale stejně tak i pro realizovanou 

analýzu. Autor uskutečnil 15 hloubkových rozhovorů s diváky televizní show  "Tvoje tvář má známý hlas". Do 

přílohy uvedl osnovu rozhovoru i znění uskutečněných rozhovorů, což je jistě velmi vhodné pro čtenáře, protože 

má zcela přesnou představu, co bylo obsahem rozhovorů. Je zřejmé, že autor měl otázky pro rozhovor dobře 

promyšlené. Zabýval se různými aspekty, proč jeho respondenti jsou diváky této televizní show. Autor prokázal, 

že je schopen si zvolit metodu výzkumu a poté ji také metodologicky správně aplikovat. Citace z realizovaných 

rozhovorů velmi dobře zakomponoval do svého textu. Výběr výroků má svoji logiku. Autor velmi přehledně a 

podrobně ukázal, jaké důvody mají diváci ke sledování show, co pro ně znamená, jak ji vnímají i jak reagují na 

připomínky svého okolí. Jedinou připomínku bych asi měl k názvu diplomové práce. Úplně mi nesedí ten začátek 

názvu "Publikum má vždy pravdu…, kdy to je určité vybočení z odborného stylu. Práce je zcela původní a může 

být využitelná pro další studenty, kteří se budou věnovat divácké recepci určitého televizního pořadu.  

 

      

 



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  B 

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 

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 B 

 

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

Diplomová práce má skutečně dost rozsáhlou teoretickou část. Faktograficky je jistě správně, odpovídá obsahově 

tématu, ale stejně bych si dovedl představit její zkrácení. Čtenář se až na s. 69 dostane k začátku vlastní analýzy. 

Myslím si, že kapitoly 2. - 5. by bylo možné zkrátit. Není podle mého názoru např. nutné uvádět vývoj představ o 

publiku. Celkově by tedy bylo dobré rychleji přejít k vlastnímu výzkumu, ale tato připomínka neovlivňuje 

výrazněji hodnocení diplomové práce.  

Autor ukazuje skutečně velmi dobré zvládnutí terminologie. Poznámkový aparát je proveden správně. Text 

dodržuje citační normu. Také jazyková a stylistická úroveň práce může být hodnocena nejvyšším stupněm. 

Osobně se domnívám, že by bylo možné vložit do textu i některé fotografie z české verze televizní show "Tvoje 

tvář má známý hlas". Když si bude práci číst některý student za několik let, tak nemusí mít vždy osobní zkušenost 

s touto show. Takhle by mu pomocí fotografie bylo možné přiblížit moderátora, porotu, některé soutěžící, vzhled 

scény.      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Matěj Sebastián Kostruh napsal velmi kvalitní diplomovou práci. Uskutečnil hloubkové rozhovory, které mu 

umožnily získat recepci diváků na televizní show "Tvoje tvář má známý hlas". Ukázal dobře, jaké mají tito diváci 

důvody ke sledování show. Co jim sledování přináší. Čtenář může pochopit, proč měla show tak velký úspěch při 

uvedení na TV Nova, takže již bylo natočeno v rychlém sledu několik řad, přičemž se dá očekávat i příprava 

další řady.       

 

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

5.1   

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       

 

 

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: 23. 6. 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.    

 


