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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 X ☐ ☐ ☐ ☐ 
1.2 Technika práce X ☐ ☐ ☐ ☐ 
1.3 Struktura práce ☐ X ☐ ☐ ☐ 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU TEORETICKÉ ČÁSTI 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  C 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat   B 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu   D  
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů   E  
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Chválím volbu tématu (i když velmi náročné na audiovizuální zpracování), které je velmi zajímavé a autor provedl 
čtyři rozhory s lidmi, kteří patří k nejlepším ve svém oboru. Určitě by teoretické části prospěla lepší grafická 
úprava pro větší přehlednost (chybí číslování kapitol, podnadpis „Česká historie válečné žurnalistiky“ není ani 
zvýrazněný atd.). Závěr práce nepřináší žádné poznatky, pouze autor konstatuje, co bylo jeho cílem a že chybí 
česká literatura, a hned poté následuje citace Tomáše Etzlera: „Zejména v takových věcech jako jsou válečné 
konflikty vytvářejí novináři první záznamy dějin. Válečný korespondent, alespoň pro mě, je tím nejtěžším, 
nenáročnějším a z toho důvodu tím nejlákavějším postem, protože vyžaduje obrovskou škálu dovedností a 
charakterových vlastností.“ Tato citace se do závěru nehodí a nenavazuje na předešlou větu. K jakým závěrům 
v této práci tedy autor dospěl?  
      
3. HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Struktura praktického projektu D  
2.2 Obsahové zpracování praktického projektu D  
2.3 Formální / technické zpracování praktického projektu D  
2.4 Hodnocení celkového praktického výstupu D  



 
4. 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 D  
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 
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.) 

B  

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

B  

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce D  
3.6 Celkové zpracování praktického projektu D 
3 7. Obrazová/zvuková/ estetická/ úroveň praktické části D 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
V asynchronech se poměrně často opakují slova a vynechala bych některá slova, která se do reportáže nehodí 
(např. kýžený materiál atd.). Celá reportáž vyzní hodně „do ztracena“, končí synchronem a chybí tak nějaký závěr. 
Velmi často jsou jako záběry na pokrytí používány pasáže, ve kterých respondenti hovoří, což nikdy nepůsobí 
dobře, když je pod tímto záběrem část výpovědi (nebo asynchron).  
 
U uvádění zdrojů by bylo vhodné uvádět i datum a pořad, ze kterého je daná televizní ukázka. U řeckých obrazů 
navíc nebyl zdroj vůbec! Při asynchronu o válečných konfliktech je velké množství použitého materiálu, ale divák 
se nemusí neorientovat, o jaké válečné konflikty se přesně jedná (bez popisku složité).  
 
V čase 0:41 je černá (špatný střih nebo záměr?). Dále je v dokumentu i několik dalších otazníků a nepřesností. 
Jarmila Štuková mluví o studentech, kteří je brali na různá místa a spolupracovali s nimi, ale v záběrech je zákop 
s mladými muži se zbraněmi – to jsou oni? Pokud nikoli, tak velmi nevhodné pokrytí.  
 
Určitě bych v postprodukci upravila zvukové stopy, které nejsou ve stejné úrovni. U projevu bývalého amerického 
prezidenta je vidět ještě jak na závěr ještě něco říká, ale není už vyjetý ve zvukové stopě (navíc by bylo určitě 
dobré, kdyby byl nějakým způsobem uvedený v asynchronu, proč se tam najednou objevil, kdo to je a v jaké 
souvislosti…?). Rozumím, že zrovna americké prezidenty většina lidí pozná, ale je dobré nenechat diváka na 
pochybách. Navíc když to tak postavíte v reportáži … z jakého zdroje vycházíte, že to tak bylo, že měli 
sympatizovat s americkou armádou?  
 
V čase 13:08 je ST-UP „Slavný vrak je v hloubce 32 metrů pod námi.“ a následují záběry pod vodou, ale pak je 
výpověď respondenta o zpravodaji na Blízkém východě (proč je použit tento st-up v této části a jak to souvisí 
s výpovědí respondenta)? 
 
Za největší chybu považuji absenci tzv. záběrů na pokrytí. Autor praktické bakalářské práce udělal některé 
rozhovory po komunikačních platformách on-line, což je vzhledem k situaci pochopitelné, ale i u respondentů, se 
kterými Štěpán Svoboda natáčel nejsou záběry na pokrytí např. z kanceláří atd. (náznak záběrů na pokrytí je v čase 
9:29, ale autor nedodržel dobrý postup práce – absence několika druhů záběrů a je natočen pouze jeden, jak se 
Jarmila Štuková kouká na notebook). Už při zadávání tezí muselo být jasné, že bude s natáčením problém, ale dal 
by se vyřešit např. listováním v knihách, které napsali respondenti, prohlížením fotek, videí atd. Takto nemohu 
hodnotit, jak autor praktické práce natáčí, protože jsem neměla možnost nic z této činnosti vidět (kromě 
„zarámování“ rozhovorů). Možná stálo za to udělat praktickou práci spíše jako rozhlasovou reportáž.  
 
 
5. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
      
Téma této závěrečné práce je velmi silné, ale předkládaný dokument Štěpána Svobody se mi velmi špatně hodnotí, 
protože neobsahuje záběry na pokrytí, a proto nemohu posoudit, jak student natáčí. Je zde jen jedna pasáž, která 
nedodržuje postupy práce a jedná se pouze o jeden záběr.  



Po obsahové stránce je práce určitě vydařenější, přesto se zde nachází několik nejasností. U teoretické části je vidět 
spěch při zpracování (nečíslované kapitoly, jiné velikosti nadpisů a podkapitol atd.).  
 
Ve srovnání s ostatními praktickými pracemi proto hodnotím předkládaný dokument + teoretickou část písmenem 
„D“.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Co je záběrová triáda a proč není využita v záběrech na 9 minutě (Jarmila Štuková při sledování 

notebooku)? 
5.2 V čase 13:08 je ST-UP „Slavný vrak je v hloubce 32 metrů pod námi.“ a následují záběry pod vodou, ale 

výpověď respondenta pod těmito záběry je o práci zpravodaje na Blízkém východě (proč je použit tento 
st-up v této části)? Jaký význam má a jak na to následně navazuje výpověď respondenta? 
 
Autor v závěru teoretické části slibuje nastínění budoucího vývoje profese válečného zpravodaje. Jak 
bude  

 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 
X Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1       

 
 
7. 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  X       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! 
 


