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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Soldátová Jana  

Název práce: Hybridizace konceptu TV stanic na příkladu CNN Prima NEWS 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Miessler Jan 

Pracoviště: KMS 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) 

Autorka mohla naplnit původní záměr práce pouze částečně, nezískala totiž přes původní příslib přístup k 

archivu záznamů večerních zpráv. To je v úvodu vysvětleno a výsledný postup je přiměřeným řešením této 

situace. 

 

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 B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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

Autorka v práci zkoumá hybriditu televizní stanice CNN Prima NEWS. V úvodní části využívá široké spektrum 

domácí i zahraniční literatury pro uvedení hlavních pojmů a teorií souvisejících s globalizací a představuje 

fenomén CNN jako globální televizní stanice, která ovšem v různých kontextech nabývá různé polohy. Jádrem 

práce je popis toho, jaké formy v případě CNN Prima NEWS hybridita nabývá a jak se proměňuje. Autorka 

vychází z toho, že kombinací globálního know-how televizní stanice CNN a lokálního kontextu, jehož součástí 

je Prima, vznikla hybridní entita. Původní záměr práce, kterým bylo analyzovat proměny CNN Prima News poté, 

co původní formát nesplnil naplánovaný podíl sledovanosti, bylo možné realizovat jenom částečně kvůli 

nedostupnosti archivu vysílání. Autorka nicméně prostřednictvím srovnání programových schémat, personálních 

proměn a úprav jednotlivých programů v kombinaci se srováním CNN Prima NEWS s "originály" v podobě 

CNN a CNN International úspěšně identifikuje hybridní aspekty sledovaného kanálu i některé jejich důležité 

proměny, čímž v podstatě naplňuje cíl 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  C 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

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.)  

C 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Práce má po formální práce určité nedostatky, od občasných gramatických chyb přes špatný slovosled až po 

chybějící slova. Místo citací z druhé ruky je dnes možné snadno dohledat originální zdroj a citovat ten. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorce se navzdory výše zmíněným komplikacím podařilo dosáhnout cíle a vystihnout vybrané rysy hybridity 

zkoumaného televizního kanálu a také její proměny a vysvětlit je v kontextu relevantních teorií. Práci by 

prospěla celkově o něco větší péče o formální stránku výsledného textu. 

 

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

5.1 Pokud byste nakonec získala přístup do archivu vysílání, co by vám to umožnilo zjistit nad rámec toho, k 

čemu jste dospěla v předkládané práci ? 

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 Shoda se týká řádně citovaných pasáží. 

 

 

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: 16. června 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


