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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: Gastová Tereza  

Název práce: Interaktivní metody moderace (plazma, full grafika) a jejich využití ve zpravodajských pořadech  

ČT 24    

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Lokšík Martin 

Pracoviště: KŽ IKSŽ 

 

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) 

Předložená diplomová práce posluchačky Terezy Gastové  v plném rozsahu naplnila stanovený cíl.   Zvolená 

technika zpracování a struktura práce nejen že odpovídá schváleným  tezím, ale v mnoha aspektech překračuje 

rámec bakalářského projektu a svým rozsahem a komplexností se přibližuje práci magisterské.           

 

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) 

Po obsahové stránce lze práci označit za původní a jedinečnou v tom, že se zabývá  relativně novým  fenoménem  

interaktivní moderátorské práce v kombinaci s využitím moderních projekčních  systémů  reálného obrazu a 

počítačové grafiky (velkoformátové plazmové obrazovky, plnoformátové grafické pozadí atd) ve zpravodajství 

ČT24. Téma nebylo u nás doposud komplexněji zpracované a autorka se  musela  vyrovnat i s nedostatkem 

vhodné  odborné literatury. Jako inspirativní zdroj poznatků  proto využila informace a zkušenosti získané z 

rozhovorů s moderátory, režiséry, obrazovými editory a pracovníky grafického oddělení, které shrnula, utřídila a  

podrobila  kvalitativní analýze.  Závěry pak zpracovala do podoby zdařilé případové studie,  v níž  využití 

interaktivních postupů moderace ilustruje na třech vybraných pořadech vysílaných na ČT24 v rámci jednoho dne 

(Studio 6,  90' ČT24 a Události).   

 

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 A 



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, jednotlivé kapitoly na sebe přehledně navazují a umožňují čtenáři se v textu rychle 

a dobře orientovat. Je vybavena bohatým poznámkovým aparátem a citačními odkazy.  Její nedílnou součást tvoří 

také hodnotné obrazové přílohy,  které názorně ilustrují závěry obsažené v textu a přinášejí další relevantní 

poznatky ke zpracované problematice. Tomu odpovídá i jazyková a stylistická úroveň práce.     

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Diplomová práce Terezy Gastové splňuje v dostatečné míře kriteria pro přijetí k obhajobě. Oceňují především 

osobní zaujetí autorky na zpracování tématu,  její  svědomitost a  důslednost, které se projevily v obsahové 

kvalitě a  komplexnosti předložené práce (viz rozsah a způsob provedené  analýzy  zpravodajsých relací ČT 24 s 

ohledem na zkoumané téma, kvalita a množství rozhovorů s realizátory pořadů,).  K dobru autorky lze přičíst i 

příkladnou  komunikaci s vedoucím  práce   při dodržování termínů  předkládání dílčích částí textu a jejich 

následné konzultace.  Práci doporučuji hodnotit známkou  A .    

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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:                                                                                                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! 

 


