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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Čermáková  Michaela  

Název práce: Televizní redaktor a publicista Zdeněk Velíšek 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Lokšík  Martin 

Pracoviště: KŽ IKSŽ 

 

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) 

Předložená diplomová práce  odpovídá z hlediska všech tří parametrů schláleným tezím a v plném rozsahu je 

naplňuje.  

 

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)  

Magisterská diplomová práce Michaely Čermákové   má charakter původní studie postavené  na vlastním sběru 

podkladového materiálu , získaného  zejména z  hloubkového rozhovoru s nejvýraznější osobností polistopadové 

české televizní publicistiky Zdeňkem Velíškem,  rozboru  jeho rozhlasové, televizní a literární tvorby a dalších 

písemných a obrazových zdrojů z archivu Českého rozhlasu a České televize, k jejichž vyhodnocení zvolila 

vhodnou metodu kvalitativní analýzy. Výsledný tvar práce napovídá, že autorka prokázala schopnost tuto metodu 

efektivně aplikovat,  kriticky vyhodnotit primární zdroje a zpracovat je do logicky ucelené a obsahově hodnotné 

monografické studie.   

 

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 A 



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.)  

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)  

Práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe přehledně navazují a umožňují čtenáři se v textu  dobře 

orientovat.  Je vybavena bohatým poznámkovým aparátem a citačními odkazy.   Za velmi přínosné považuji i 

obrazové přílohy - screenshoty ze zpravodajských televizních pořadů, na kterých se Zdeněk Velíšek podílel. 

Zajímavým doplněním je i rozhovor s kameramanem A. Mittelbachem,  který Z. Velíška doprovázel na na jeho 

posledních  zahraničních cestách.  Práce je napsána čtivým  jazykem a vyznačuje se doboru stylistickou úrovní.  

Diplomantka  z důvodu  nesouhlasu  Z.  Velíška nemohla nahlédnout do jeho  osobní složky v archivu MZV ČR, 

což je bohužel obecný problém u prací monografického charakteru  o žijících osobnostech.        

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Celkově lze konstatovat, že magisterská diplomová práce Michaely Čermákové  svým  rozsahem a formou 

(komplexností a hloubkou ponoru do tématu, zvolenou metodou  zpracování, objemem názorných obrazových 

příloh, čistou grafickou úpravou a čtivým jazykem) splňuje veškeré požadavky pro přijetí k obhajobě.       

 

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

5.1       

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       

 

 

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: 11. 9. 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.    



 


