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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) 

V práci došlo oproti scváleným tezím k posunu doby, z níž je čerpán analyzovaný materiál, změnu diplomant 

konzultoval a nebyl celkem důvod jeho návrhu nevyhovět, základní schéma (analýza situace před přijetím a po 

příjetí novely zákona) zůstalo zachováno. 

 

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 D 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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

      

 

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  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu D 

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 

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.)  

E 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 



3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autor předložila diplomovou práci, v níž se rozhodl zabývat se "problematikou zařazení reklamního vysílání do 

programové skladby televize veřejné služby, konkrétně kanálu ČT 2 a otázkou, zda má umístění reklamy na 

kanálu televize veřejné služby vliv na jeho programovou skladbu ", s. 2).  

Práce je strukturována do dvou obsáhlejších celků (teoretická východiska, včetně náznaku diskuse o nabízejících 

se výzkumných metodách, kap. 3.3, a nalýza programové skladby ČT, včetně komparace výsledků) rámovaných 

úvodem a samostatnou kapitolkou věnovanou cíli práce na začátku a závěrem na konci. Práce je doplněna 

přílohami, které nabízejí použité kódovací knihy a výsledky analýzy. V teoretické části se diplomant nejprve 

věnuje výkladu principů ekonomického a právního fungování televizního vysílání, poté kategorizaci televizních 

pořadů a již zmíněným metodám. V analytické části zvolenou techniku kvantitativního výzkumu a pak nabízí 

výsledky analýzy programové skladby ČT2 v letech 2009 a 2020 a ČT1 v roce 2020. Struktura práce je v zásadě 

přehledná,jen roztržení metodologických výkkadů do kap. 3.3 a 4.1 působní poněkdu nelogicky, práci by slušela 

samostatná metodologicky laděná kapitola, která by problém metod a technik shrunula v jednom celku. 

Jádrem práce je nepochybně kap. 4 nabízející výsledky analýzy a jejich srovnání. Domnívám se, že zvláště kap. 

4.5 Komparace výsledků analýz programové skladby ČT 2 nabízí skutečně zajímavé (a pro mne výrazně 

kontraintuitivní) zjištění 

Práce se opírá o základní litearturu k tématu, hlubší rešerše (např  odborné časopisecké liteartury) provedena 

nebyla.  

Práci by prospělo těsnější provázání obou částí, nejlépe vnitřními odkazy z analytické do teoretické části.  

Výklad se opírá o spolehlivou rešerši reprezentativní literatury, kterou diplomant využívá vhodně, leč bez 

kritického nadhledu.  

Práce je vybavena dosti úsporným poznámkovým aparátem, odkazy jsou bez paginace ("Jakubowicz, 2017", s. 

11, "Kruml, 2013", s. 6, a řada dalších), na některých místech potřebný odkaz chybí (např. "Financování chodu 

médií veřejné služby je v severo/středoevropském modelu mediálního systému v zásadě realizováno dvěma 

způsoby ", s. 2, "kanál ČT 2, který byl od počátku své existence určen spíše pro vysílání pořadů pro náročnější 

diváky", s. 3, ", "Marc Raboy v knize Public Broadcasting for the 21st Century", s. 12).  

Politické reprezentace těchto zemí si byly vědomy síly médií ", s. 5, ad. ), naopak do poznámek zařazuje 

vysvětlení, která jsou nadbytečná (pozn. 1 - vysvětlení obratu "ipso facto"). 

Práce je napsána věcných výkladovým stylem, subjektivních či paušalizujících prohlášení je v textu minimum 

(ale najdou se, např. "Celkově neuspokojivá je nabídka diskuzních pořadů, které by se zabývaly okrajovými a 

alternativními společenskými tématy, s. 70) . Textu by prospěla ještě závěrečná korektura, některé nedostatky 

ortogrfické povahy v něm zůstaly (např. chybějící interpunkce v již připomínané větě "problematikou zařazení 

reklamního vysílání do programové skladby televize veřejné služby, konkrétně kanálu ČT 2 a otázkou, zda má 

umístění reklamy na kanálu televize veřejné služby vliv na jeho programovou skladbu ", s. 2).  

Jinak text dokládá, že diplomant si osvojil základní principy odborné práce a akademického psaní. Za jistou 

slabinu lze považovat nadužívání rozsáhlých přímých citací, navíc bez řádné kontextualizace (viz např. s 8 a řada 

dalších).  

Přes uvedené připomínky konstatuji, že diplomant  předložil původní a zajímavou práci, proto text doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

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

5.1 Promítlo se - dle vašeho názoru - do programové skladby ČT1 a ČT2 otevření progamu CT3? 

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: 28. 5. 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.    

 


