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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) 

Vzhledem ke složitým podmínkám přístupu k pramenům a zdrojům   zkoumané problematiky v době první vlny 

covidové pandemie autorka po dohodě s vedoucím práce přistoupila k úpravě jak názvu práce, tak její struktury a 

techniky zpracování. Tyto úpravy však  neměly zásadní vliv na cíl práce, ani její celkovou obsahovou úroveň.   

 

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 B 

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)  

Předložená diplomová práce Barbory Vizváryové je jednou z prvních komparativních studií poskytujících 

srovnání hlavních zpravodajských  relací Události a Správy RTVS v počátečním  období koronavirové pandemie 

(týden v březnu  a červnu  2020). Autorka analyzovala zpravodajské vysílání obou televizí   z hlediska 

tematického a žánrového a rovněž popsala a charakterizovala změny v  organizaci  výroby,  pracovních 

postupech  a fungování redakcí v době  mimořádných covidových opatření. Využila k tomu metodu kvantitativní 

obsahové analýzy a polostrukturovaných rozhovorů se zástupci hlavních relací. Toto srovnání navíc doplnila 

stručným  historickým exkurzem do polistopadového vývoje televize v Česku a na Slovensku. Diplomantka 

prokázala schopnost získané poznatky posuzovat v souvislostech a s pomocí odborné literatury je kriticky 

posoudit  a vyhodnotit.   

 

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  B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 



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) 

  

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Diplomová práce má logicky vystavěnou strukturu s kauzálně  a významově provázanými jednotlivými 

kapitolami, sestavenými do tří samostatných částí - teoretické, metodologické a analytické s konkrétními 

shrnujícími závěry. Vážnější věcné a faktografické  prohřešky jsem nezaznamenal, jazykovou úroveň  práce jsem 

nehodnotil (kromě střídání jazykových rovin na úvodních stránkách práce, což je dáno předepsaným formulářem, 

a dvakrát se opakující odstavec na str.48 a 49). V charakteristice slovenských televizí autor posudku postrádá 

větší zmínku o zpravodajském kanálu TA3 a jeho významu v kontextu  televizního zpravodajského vysílání na 

Slovensku.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Celkově diplomová práce posluchačky Barbory Vizváryové  splňuje  potřebná kriteria pro přijetí k obhajobě. 

Nese punc původního autorství  postaveného na vlastním sběru a vyhodnocení zkoumaného materiálu  a není 

poznamenána dopadem  coronavirových opatření na její zpracování.     

 

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: 12. 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.    

 


