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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: Ptáčková Renata  
Název práce: "Televizní Vánoce" - srovnání televizních programů nabízených během vánočních svátků za 
posledních 10 let  
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Bednařík Petr  

Pracoviště: Institut komunikačních studií a žurnalistiky 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) 
      
 
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 4 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Pro teoretickou část bakalářské práce zvolila autorka vhodnou literaturu. i když se domnívám, že pasáž o 
rituálech měla být vzhledem k tématu podrobnější. Metodu kvantitativní analýzy zvládla autorka skutečně na 
velmi vysoké úrovni. Její způsob zpracování je pečlivý. Je zřejmé, že autorka věnovala přípravě analýzy opravdu 
značnou péči. Logičnost výkladu je stanovena chronologií analýzy podle jednotlivých sledovaných let. Bohužel 
podrobné  výsledky kvantitativni analýzy nejsou doplněny interpretací zjištěných výsledků.   
 
 
 
 
 
   
 
 
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 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 4 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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.) 

4 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

5 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka se nevyhnula výrazům, které nepatří do odborného textu - str. 18 na své si přišli všichni diváci, str. 46 
žánr byl na výsluní. V textu se objevují chyby ve shodě podmětu s přísudkem - např. na stranách 5, 12, 13, 40. 
Pevně věřím, že kolegové Reifová a Trampota se jednou profesory stanou, ale v současnosti jimi nejsou. Autorka 
nepíše jednotně jména Bachtin a McQuail. Neuplatňuje také jednotný postup v poznámkovém aparátu při psaní 
odkazu na literaturu ohledně pořadí údajů o místu vydání a nakladatelství. Místo vydání chybí také v seznamu 
literatury. Stylistika práce by také mohla být na vyšší úrovni. Grafy a tabulky jsou provedeny velmi kvalitně, 
přehledně  a s dobrým barevným rozlišením.       
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka si vybrala velmi zajímavé téma. Samotnou kvantitativní analýzu provedla skutečně velmi pečlivě a je 
zřejmé, že tuto metodu zvládla na vysoké úrovni. Bohužel se jí stala ta věc, která se u kvantitativních analýz 
stává častěji. Autorka dle mého názoru věnovala veškerou energii analýze, ale ve výsledku se nevěnovala 
interpretaci zjištěných jevů, což ale pokládám za chybu. Prezentuje čísla, ale nehledá jejich důvody. Např. v roce 
2000 konstatuje, že byl výjimečně věnován na Vánoce větší prostor zpravodajství. Neuvede ale vůbec fakt, že na 
Vánoce 2000 probíhala ze zpravodajského hlediska významná krize v České televizi. Pokud jde o filmy, tak bych 
viděl jako vhodné, aby bylo provedeno rozdělení na české a zahraniční filmy. Taky by bylo dobré klást větší 
důraz na rozdělení výsledků na jednotlivé dny. Česká televize má největší množství pohádek, ale pak by také 
mělo být uvedeno, že ČT je jediná televize, která každoročně speciálně pro vánoční období točí nové pohádky. 
Současně vysílá filmy, u nichž je koproducentem. Prima vysílala méně pohádek než ČT a Nova. V této 
souvislosti by ale měl být vysvětlen systém nákupu televizních vysílacích práv českých filmů. Nepsal bych úplně, 
že zrovna na Vánoce autoři zkoušejí nové formáty. Na Vánoce televize vysílají i soutěžní pořady, ale jedná se o 
zvláštní vydání charitativního rázu.         
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč se autorka nepustila do větší interpretace zjištěných jevů?  
5.2 Koho zaujal v roce 2000 pořad Mňam aneb Prima Vařečka? Jak to bylo s reality show VyVolení na 

Vánoce 2005? Film Pretty Woman je přepisem pohádky Tři oříšky pro Popelku?  
 
 
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! 
 


