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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Fišerová Sylvie  
Název práce: Domestikace televizního zpravodajství: každodenní sociální užití televizního zpravodajství 
v prostředí současné rodiny 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Reifová Irena 

Pracoviště: IKSŽ KMS UK FSV 
 
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) 
Bez komentáře 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je vynikajícím a originálním příspěvkem ke studiu každodenních rutin publik spojených se sledováním 
televize. Namísto na velmi frekventovaný jev televizního vysílání obecně se soustřeďuje pouze na časové pásmo 
počátku hlavního vysílacího času a na to, jak je jeho trávení v rodinách s malými dětmi spoluovlivňováno 
sledováním televizního zpravodajství. 
Autorka nabízí obsáhlý a vyčerpávající teoretický úvod, v jehož rámci dokázala účelně zredukovat i tak zdánlivě 
bezbřehé a neuchopitelné oblasti jako je děti a média respektive televize. Velký podíl má na tom schopnost 
obohacovat existující klasifikace tématu podle klasických souborných publikací (Singerovi; Livingstone a Bovill) 
o méně známé výsyledky vlastních rešerší. Autorka takto prohledala patnáct odborných samostatně vytipovaných 
časopiseckých statí. Dovedla také zkombinovat různé zdroje upřesňující různé typy a míry konzumace televize 
dětmi (str. 37, 48, 51).  
Autorka také výtečně pochopila a uvedla do života soubor technik kvalitativního sběru dat, přičemž skloubila 
nezúčastněné pozorování (pozorovatel jako participant) i vedení hloubkových rozhovorů. Záslužná pozornost 
byla věnována přípravě podmínek a omezení intervence do rodinných situací (str. 54-59). Zvláště výstupy 



z pozorování představují pozoruhodnou část prezentace výsledků výzkumu, přinášejí jinak nedostupná data o 
činnostech či reakcích při sledování zpravodajství   
 
  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Navrhuji, aby práce postoupila k obhajobě a byla klasisifikovína stupněm výborně. Rovněž navrhuji, aby komise 
doporučila práci k udělení pochvaly děkana za vynikající diplomovou práci. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována stupněm výborně. Navrhuji komisi, aby zvážila 
možnost navrhnout tuto diplomvou práci k udělení pochvaly děkana za vynikající diplomovou práci. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


