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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Tereza Gastová  
Název práce: Interaktivní metody moderace (plazma, full grafika) a jejich využití ve zpravodajských pořadech 
ČT24 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: František Géla 

Pracoviště: KŽ IKSŽ FSV UK 
 
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) 
Došlo k menším změnám ve struktuře práce. Změna je odůvodněná a je k celkovému prospěchu práce. 
 
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 A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce Terezy Gastové přináší pohled na aktuální a velmi specifické téma interaktivních metod moderace na 
zpravodajské ČT24 a propojení s televizní grafikou. V teoretické části jde diplomantka rovnou k výkladu 
předmětného tématu, zbytečně se nezabývá byť souvisejicími, ale opomenutelnými obecnými úvody do 
televizního zrpavodajství či podobně. Přináší nové, specifické informace k tématu televizní grafiky a práci s ní v 
TV vysílání. Práce je i v této části navázána na praxi ČT24.  
Použitá literatura je relevantní, byť v některých částech by byl vhodnější kritičtější přístup k použitým titulům 
(např. s. 22 a Orlebar - Kniha o televizi - specifika televizních studií a počty kamer, které se vždy budou odvíjet 
od konkrétního pořadu). DIplomantka využívá jak české, tak zahraniční odborné zdroje. 
Velmi přínosné jsou všechny realizované rozhovory se zainteresovanými osobami - grafiky, moderátory i 
produkčními. V celku tak nabízejí komplexní pohled na funkci grafiky, "plazem" a jejich propojení v 
konkrétních pořadech.  
 
 
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 A 
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.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu. Autorka využívá hojně poznámkový aparát, kde přibližuje některé termíny. V 
některých případech ale zachází až do takových detailů, kdy jsou poznámky zbytečné (s. 18 - tablety). Práce má 
vysokou jazykovou úroveň, jazykové chyby nebo překlepy se objevují minimálně. Práce je vhodně doplněna 
screenshoty jednotlivých využití grafik/plazem. Součástí jsou i přepisy rozhovorů, které samy o sobě mají 
vysokou informační hodnotu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce Terezy Gastové má vysokou úroveň. Její zpracování je věcné, věnuje se přesně tomu, co je zapotřebí k 
výkladu zvoleného tématu a celkově je povedeným pohledem na aktuálně využívané metody moderace a práce s 
(interakticní) grafikou v televizním vysílání. Hodnotné jsou rozhovory, které doplňují samostatnou analýzu 
zkoumaných grafických prvků a moderace ve třech klíčových pořadech ČT24 a ČT1. Práci doporučuji k 
obhajobě a navrhuji hodnotit známkou A. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jaké vlastnosti podle vás musí mít grafik pracující pro zpravodajství? 
5.2       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Shodující se pasáže jsou řádně citovanými částmi z literatury či součásti šablony BP 

 
 
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: 1.6.2021                                                                                          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! 
 


