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POSUDEK BAKALÁŘSXB DIPLOMOVB PnÁCn

POZOR: V počííači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotouý posudek prosím
vytiskněte, podepište, odevzdejíe ve dvou kopiích a zašleíe elektronicky na adresu sekretariáíu příslušné
katedrv!

Typ posudku (,,kliknutím" zakíížh4te platnou variantu)
Posudek vedoucího práce ! Posudek oponena P

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Tereza Kručinská

Název práce: Tabloidizace českého televimíhozpravodajství 1998 - 2008
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: ZávozdaIiři
Pracoviště: Lidové noviny

1. VZTAH SCHvÁLENÝcgrnziA VÝSLEDNE pnÁcn (,,kliknutím" zakjižkú í hodnoceni

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahutezi apráce, případně konkrétní popis hlarnrích vy,tek)
Domnívám se, že autorka si zvolila správné teze a jejich smysl naplnila

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNE pnÁcn
Vyplňujte číslicí na škále l - 2 - 3 * 4 * 5 - 6 - 7 (edinečné a vy,rrikající - v}borné - velmi dobré - dobré -

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Nemám zásadníchvýek, práce je ve}lrni logic§ sespána, dobře se v ní orientuje

3. HODNOCENÍ KONEčNE PoDoBY VÝSLEDNE pnÁcn
Vyplňujtečíslicínaškále 1-2-3-4-5-6-1(edinečnéaq,rrikající-rryborné-velmidobré-dobré-

Odpovídá
schváleným
tezim

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné aje
vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlenije
v práci
zdůvodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné

Neodpovídá
schváleným
tezím

eště - téměř newhorr,riící - zcela nedostatečné
Hodnocení známkou

2.1 Relatiwí úolnost zoracované literaturv ke zvolenému tématu 1

2.2 pochopení zoracované literaturv a schoonost ii aolikovat 1

r-J zv ládnutí zvo l en é techrr ikv zprac ov ání maleri á l u l
2.4 Loeičnost wkladu. podloženost závěrů l

vatelné - téměř ící - zcelanedostatečné
Hodnocen známkou

3-1 struktura práce

-,r -z Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
J.J Dodržení citační nonny (pokud se v textu opakovaně objelrují pasáže přejaté

bezudání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
lydávané neoprávněně autorem zavlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve,,zdůvodnění v případě nedoporučení" navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární íizeni.)

3.4 Jazyková a srylistická úroveň práce (pokud ie ooakovaně oorušována olatná 2



kodifikace pravopisné nomly, hodrrot'te stupněm 7)
3.5 oprávněnost a vhodnost příloh. erafická úprava oráce l

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu uýsledné práce, případně konkrétní popis hlavních q.ýtek)
Bez l"jtek, drobnosti v použiííjazyka, někdy zbltečně dlouhé věty, závor§ při popisu zaŤazeni grafik do vysílání
-- ale l}t§ nejsou rozhodně zís:daí

4. SHRNUJÍCÍ KOMBNTÁŘ HOIXOTITELE (celkové hodnocení l}sledné práce, její silné a slabé stránlry,
původnost zpracov ání tématu apod.)
Známka:l. Pracoval jsem v televimím zpravodajství téměř 8 let jako šéfredaktor. Autorka popsa|a situaci velmi
přesně, doložila ji čísly. Zaznamenala i drobnější posuny ve vysíláních. Cením si toho, že práce je velmi věcná,
objektivní, není psaná jako odsudek komerčních televizí, ale hledá pozitiva i negativa. Velmi zajímavá je
teoretická část.

5. oTÁzKy NEBo NÁvtĚty, K NIMž sE pŘI oBHAJoBĚ DIpLoMANT MuSí VyJÁDŘIT:

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zakřížkljte lrybrané hodnocení)

výborněX - velmi dobřeD - dobřeD - nedoporučuji k obhajoběl

ZOŮVOPXĚNÍ V PnÍPaDĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ..Á-r.,.1, Ír{g
Podpis:

Á

......i....
k
v

5.1 Zalima|o by mě, zda se autorka domnívá, že teleyize Nova při své sledovanosti a síle často (někdy) neplni
"veřeinou funkci" lépe než ČT

5.2 Jak se autorka dívá na zařazování zpomalených záběrů do zpravodajství. Patří do komerčního
zpravodajství? Nebo porušují pravid|a tv zpravodajství. Podobně: může grafika nalvazovat skutečné
záběry? Kdy?

Hotový posudek vytiskněte, podepišíe a odevzdejte ve dvou kopiích i zašIete elektronicky na adresu
s e k retar iútu p řís lušn é katedry !


