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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 komplikacím s archivními prameny udělala autorka v diplomové práce některé změny ve 
srovnání s tezemi, které ale jsou v textu zdůvodněné. 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2
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 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracovala s literaturou k tématu, přičemž základní stále zůstávají texty Jarmily Cysařové. Využila řadu 
zdrojů, ale přesto bych viděl ještě další možné k tématu. Jsou to dvě publikace k historii regionálních 
televizních studií: Švihálek (Ostrava) a Hlavica (Brno). Je dobré se také podívat na diplomové práce, které jsou 
k tématu využitelné. Na FSV UK napsal student Vyhnanovský práci o Janu Zelenkovi. Andrea Pecáková 
připravila hodně podrobnou práci o programu ČST v letech 1968-1970. Student Jiřiště na FF UK napsal 
bakalářskou práci o nástupu normalizace v literárně dramatickém vysílání ČST. Výsledky své práce pak i 
publikoval v časopisu Iluminace. 
V textu jsou některé záležitosti, které by si žádaly upřesnění. Na s. 43 - seriál Ctná paní Lucie byl sice uveden, 
ale měl velké problémy (viz Kruml, Oplustil) a již nikdy nebyl reprízován. Seriál Byl jednou jeden dům se 
odehrával v delším časovém období, nejen na konci 2. světové války. s. 44 Seriál Nejmladší z rodu Hamrů měl 
premiéru v květnu a červnu 1975, v červenci 1975 šlo o reprízu kvůli velkému diváckému úspěchu. Film Anna, 
sestra Jany - Jaroslav Dietl byl scenáristou, nikoliv režisérem. s. 46 causa Jiřího Lederera kvůli Zbabělcům je až 
záležitost přelomu let 1958-1959 s. 49 bylo by dobré upozornit, že se Ladislav Daneš plete, když uvádí, že až 
koncem srpna byl Zelenka vybrán za ředitele televize, poslanec je spíše zvolen než jmenován. 



Autorka se zaměřila na Ideově tematický plán roku 1973, což bylo určitě možné vzhledem k jeho dostupnosti. 
Když ale uvádí ty charakteristiky pasáží pro jednotlivé redakce (s. 55-59), tak by bylo dobré uvést, že zrovna ty 
uváděné záležitosti byly dost obecné fráze, které platily pro každý rok. Úplně mi není jasné, jak autorka uvádí, 
že vybrala 15 pořadů. To by nějak chtělo vysvětlit ten systém výběru. Pak analyzuje tři pořady. Osobně bych ale 
určitě nezařazoval film …a pozdravuji vlaštovky. To nebyl film z produkce Československé televize, ale 
Filmového studia Barrandov. ČST jej pouze odvysílala, ale neměla žádný vliv na jeho výslednou podobu. Bylo 
by lepší se držet pořadů přímo z produkce ČST. Když autorka analyzuje seriál Matka, tak by ale bylo dobré 
uvést, že tento seriál měl velmi negativní reakce ze strany diváků, pro ČST byl seriál velkým neúspěchem, což 
se projevilo i tím, že tento seriál už pak nikdy nebyl reprízován. Celkově si myslím, že přece jen s tím ITP pro 
rok 1973 šlo ještě pracovat způsobem, že by autorka více popsala program ČST v letech 1974 a 1975 a ukázala, 
jak ty cíle z ITP byly v nejbližších dvou letech v rámci programu naplňovány. 
  

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – 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 5. 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.) 

1

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Poznámkový aparát je připraven podle citační normy. Autorka pečlivě odkazuje na literaturu i archivní 
prameny. Myslím si, že k některým zmiňovaným jménům v textu by bylo dobré udělat biografickou poznámku 
(Kočí, Diviš, Balašová, Kohout)  Jazyková úroveň práce je velmi solidní. Do přílohy by bylo dobré dát i ten 
Ideově tematický plán 1973.  

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
V posudku jsem výše uvedl řadu připomínek, ale celkově bych určitě chtěl ocenit velké autorčino úsilí zachytit 
zvolené téma. Je vidět, že pečlivě studovala materiály v Národním archivu i v České televizi. Jistě to bylo 
časově náročné úsilí. Jak i sama autorka konstatuje, tak s archivními prameny měla problémy, což bohužel platí 
celkově pro mapování historie Československé televize. Ty komplikace tedy plně chápu. Cíl stanovený v tezích, 
že se bude věnovat první fázi normalizace v Československé televizi, jistě splnila. Využila archivní prameny, 
literaturu, sledovala některé pořady. Domnívám se  ovšem, že přece jen bylo možné některé záležitosti udělat
jinak, dopracovat je, upřesnit, jak jsem výše uvedl ve svém posudku. 

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


