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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) 

Autorka se při řešení práce od schválených tezí nijak neodchýlila. 

 

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 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)  

Myslím si, že řešitelka naplnila všechny požadavky, které jsou kladeny na úspěšné zpracování magisterské 

diplomové práce. Jsem spokojen i se způsobem, jakým pracovala s dalšími podklady kromě literatury a 

televizních záznamů, hodnotím jako přínosný i fakt, že se snažila nahlédnout na způsob výroby i nasazení 

v programu a jimi dané rozdíly mezi českou produkcí a zahraničními pořady obdobného typu. Práci považuji 

rovněž za přínosnou k rozvoji oboru - především proto, že dokládá, jak komplikovaný formát late night lze 

přenést i do českého prostředí, nicméně současně provést i takové změny, které z něj více než satirický učiní 

zábavný pořad se zásahem v kategorii nejširší cílové skupiny. Jsem spokojen i s praktickou částí 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  A 

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 

A 



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.)  

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)  

Podoba výsledné práce je z mého pohledu zdařilá, možná mohla autorka zařadit i ilustrace, vhodně 

dokumentující jisté shodné formální prvky mezi analyzovým pořadem a zahraničními formáty, jimiž se 

inspiroval. K poznákovému aparátu a dodržování citační normy nemám připomínek.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Domnívám se, že autorka zpracovala kvalitní diplomovou práci, přičemž se jí zdařilo kvalitně zpracovat jako 

teoretickou, tak praktickou část. Jisté výtky bych mohl mít k historickému exkursu, nicméně práce nebyla 

zaměřena na podrobné zkoumání vývoje daného formátu ani na historii, či lépe řečeno zkoumání pokusů o 

politickou satiru v tuzemských televizích. Naopak cesta Jana Krause k finální podobě jeho late night je popssána 

velmi výstižně. Práce je dle mého přínosná zejména proto, že ukazuje obtížnost adaptací satirických a 

komediálních formátů, jejich závislost na hlavních protagonistech a také celkový přístup k politické a 

společenské satiře u nás. I z tohoto důvodu ji hodnotím jako výbornou.   

 

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

5.1 Proč podle Vás zůstává late night show Jana Krause na našem teritoriu ojedinělým pořadem? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 18.6.2021                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

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

 


