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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) 

Měl jsem tu čest být oponentem předchozí verze práce. Návrat k tezím je pro mne tedy skutečně návratem "do 

pravěku", neboť práce prodělala kvalitativní proměnu od své první předložené verze k této. Ale když se dívám 

"po letech" na teze, pozoruji, že záměr zůstal týž, technika práce také, jen autor rozšířil výzkum o další 

komparativní prvek (ČT1). Tedy změny tu určitě jsou, ale všechny směřují k pozitivnímu výsledku práce. 

 

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 B 

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 A 

 

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

Nechtěl jsem se nechat ovlivňovat vlastním posudkem na předchozí verzi, která kolegu vedla ke stažení práce 

z obhajoby. Byl jsem zvědav, jak práce bude působit nyní jako celek. A musím konstatovat, že je to standardní 

odborný text kvalifikační práce postavené na znalosti různých teoretických kontextů zkoumaného tématu, 

s uchopeným výzkumným problémem a jeho provedením. Teoretické zázemí se opírá o autory, kteří o televizi 

píší, nechybí "trochu" historického kontextu, "trochu" porovnání televizně-mediální situace v okolních zemích, 

"trochu" údajů o veřejné službě, "trochu" zákonů a trochu k typologii programových (schematových) typů, resp. 

programovacích technik "klasické" televize. Tomu ale nelze nic vytknout. (Jistě by bylo možné autora směřovat 

ještě k Ecově novější knize - v českém vydání - O televizi, ale to dělat nebudu.) Principielně autor podchytil vše, 

co pro širší kontext tématu podchyceno být mělo, resp. co potřeboval. 

Empirický výzkum je postaven a zrealizován precizně, jak dokládají i četné přílohy. Jediné, co mne znejišťuje, 

je, jakou vazbu má výzkum na fakt přítomnosti /nepřítomnosti reklamních sdělení - to podle mne není zkoumáno 

vůbec. Na str. 73 autor tvrdí, že: "Nepodařilo se prokázat, že by došlo ke změně programového schématu tak, 

aby toto schéma více vyhovovalo požadavkům inzerentů na sledovanost" - kdyby toto byl záměr výzkumu, 

musel by autor svůj výzkum zcela předesignovat, a zkoumat např. které výrobky, resp. kteří zadavatelé reklamy 

to v daném období byli a zkoumat hlouběji strukturu programového schématu samotného. Domnívám se, že fakt 



přesunu reklamy na ČT2 a ČT Sport, byl "záminkou", na kterou postupně "zapomněl" a zůstal u velmi kvalitní 

proměny vysílacího schématu ČT2 po novele zákona jako takového. 

Z hlediska úrovně zpracování myslím, že jde o kvalitní výzkum (s výtkou výše), je proveden velmi pečlivě. 

Práce je původní, její přínos nyní spadá už do oboru mediální historie (2011).   

 

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 

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.)  

A 

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 je logicky vystavěna, terminologie je vysvětlena (v odkazech pod čarou dokonce i takové pojmy, které by 

se normálně vysvětlovat nemusely - hermeneutika, normalizace apod. - tady by se dala položit otázka po výběru 

právě takových pojmů a ne jiných), poznámkový aparát je funkcí, citační norma dodržena, stylisticky i jazykově 

jde o zralý odborný text. Příloha je sama o sobě hutným dokladovým materiálem, který doporučuji každému 

k prolistování - nalezne tam řadu odpovědi na i nevyřčené otázky.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Při četbě tohoto text jsem se začal nořit do historie. Pokud se kolega ptá, zda rok 2011 byl pro ČT2 zlom a 

dokládá, že nebyl, pak je to pozitivní zjištění. Oceňuji, že autor promýšlí koncepci kanálu ve vztahu 

k naplňování veřejné služby a dokonce dokazuje, že po roce 2011 dokonce zesílila jeho funkce. Je cenné 

sledovat, které programové typy absentují (typu diskusní pořady nebo pořady o náboženství např.), a které 

posilují (dokumentární a publicistická tvorba, která pak tvoří dokonce více než polovinu programové struktury). 

Jiná otázka a jiný výzkum by ale vznikl jaký druh filmů to je a o čem (tzv. Hitlerkanál).  

Jsem rád, že Daniel Petruška před lety nepředložil k obhajobě původní práci. Myslím, že odklad a propracování 

tématu (i rozšíření výzkumného vzorku směrem ke komparaci) práci velmi pomohly a myslím, že nyní jde o 

skutečně důstojné zakončení jeho výzkumné práce v oblasti mediálních studií. A k tomu mu gratuluji.  

 

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

5.1 Na konci práce konstatujete, že možná by ČT nemusela mít takové dva kanály. Jak byste viděl koncepční 

zaměření ČT1 a ČT2 nyní (po deseti letech od zkoumaného okamžiku), ve vztahu k ostatním digitálním 

kanálům. (ČT dokument, který navrhujete, do značné míry plní ČT art…?) 

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 46% -vzhledem k tomu, že jde o novou verzi práce, která nebyla obhajována, ale je uložená v SISU 

k archivaci.  

 

 

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: 14. 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.    

 


