KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE
Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte,
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Plhoň Tomáš
Název práce: Komparace zpravodajství České televize a televize Nova o kauze Kuřim
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Tejkalová Alice
Pracoviště: katedra žurnalistiky, IKSŽ
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
3
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
2
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)

3.5

Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

1

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

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost zpracování tématu apod.)
Tomáš Plhoň se ve svojí zdařilé práci věnuje mediálnímu obrazu kauzy, kterou česká média žila několik měsíců.
Srovnání veřejnoprávního a komerčního média nabízí některé očekávané, ale jiné zajímavé výsledky. Autor
například dochází v případě České televize k závěru, že v některých případech nereferují reportéři o kauze
objektivně, ale subjektivně, stejně tak nachází v Událostech tendence k bulvarizaci.Tomáš Plhoň se zaměřil na
komplexní rozbor audiovizuálního jazyka, tedy na text i obraz, což jeho analýze také prospělo, některé příklady
záběrů v práci dokladuje fotografiemi. Přišel tak například na to, že v příspěvku ze 31. května 2007 odhalila
Česká televize obličej týreného Ondřeje Coufala, což je z etického hlediska nepřijatelné. Zásadní je také tento
závěr: "Empirické porovnání ukázalo, že přístup redakce Událostí a redakce Televizních novin k událostem
v Kuřimi nebyl v žádném ohledu zásadně odlišný. Ani jazyková ani audiovizuální složka obou sledovaných relací
se nelišily natolik, aby bylo možné je od sebe s jistotou rozeznat." Jediné dvě věci, které autorovi vytýkám, je
tendence přeskakovat mezi odborným a publicistickým stylem a to, že v teoretických východiscích mohl
pozornost věnovat také literatuře o etice.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Myslíte si, že přibližování zpravodajství veřejnoprávní a komerční televizní stanice je neodvratitelný
trend, který bude pokračovat?
5.2
Jak byste situaci řešil jako editor hlavních zpravodajských relací ČT a TV Nova? Vymezoval byste se
vůči "konkurenci", nebo byste se naopak tematicky sbližoval?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………

Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

