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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) 
Ze schválených tezí jsem vyrozuměl, že "práce se bude věnovat současné televizní zprávě, konkrétně jejím 
žánrovým proměnám", a "bude sledovat, jak stanovené české teleeivzní stanice formulují zprávy do svých 
hlavních zpravodajských relací." Práce se však zabývá nejen jednotlivými zprávami, ale také celkovou skladbou 
hlavních zpravodajských relací ČT24 a Z1. Není na závadu, dá se hodnotit jako přínos. 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka práce dobře zvládla teoretický úvod, jakož i vymezení prostředí, ve kterém hodlá provádět svou analýzu. 
Jak sama uvádí, hlavní metodou jejího zkoumání měla být "komparativní analýza" zpravodajských relací (str.11). 
Tento chvályhodný záměr však nebyl- podle mého názoru - zcela dotažen do konce. Je pravda, že autorka 
odvedla velkou práci při shromažďování výchozího materiálu (přílohy 13 a 14), nicméně výsledná komparace 
často zůstává jen u popisu, deskripce. Podle mého názoru za to může nedostatečné vymezení výchozích kritérií a 
nedůslednost při využívání získaných poznatků k obecnějším syntetickým závěrům. Týká se například kapitoly 
4.1., ale i 4.5. - hodně faktů, málo závěrů. Kromě toho u rozdělení zpráv podle kategorií, které mohlo být jedním 
ze základních kamenů komparace, chybí jejich souhrnné - tabulkové nebo grafické - vyjádření. 
 
 
 
 
 



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 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

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

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce odpovídá tezím i logice tématu. Ne všechna tvrzení jsou však odkazovaná ke zdrojům, případně 
některá fakta nejsou dostatečně vysvětlena. Viz například nespecifikovaný odkaz na "interní zdroje" na str.9.  Na 
stejné straně se zmiňuje novela zákona, která není odkázána, držitel licence se měl upřesnit (zda a.s. nebo s.r.o.). 
Multiplexy neprovozuje vysílatel, ale telekomunikační operátor (správně uvedeno na str.9 - CDG, chybně na str. 
6 -není to ČT, ale ČRa). Na str.30 není jasné, zda uvedená procenta sledovanosti se týkají kategorie "share" (tato 
kategorie uvedena, nevysvětlena na str.7) nebo kategorie "rating". Stylistika se až příliš často spoléhala na 
hovorovou češtinu ("běžel domácí blok" "Události měly 35 minut" "klasická reportáž", "klasická zpravodajská 
relace"), někdy na hranici srozumitelnosti (na str. 15: "Meziheadlines pak byly zpravidla 3." - psaní číslovek??). 
Grafická úprava práce je velmi dobrá, o tom, že některé zjištěné údaje (např. z kapitoly 4.2) si zasloužily být 
vyjádřeny v tabulkách nebo grafech, jsem už psal. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou. Oceňuji pečlivý přístup autorky ke sběru výchozího materiálu, jakož 
i k formálnímu zpracování předloženého díla. V práci však převažuje deskripce nad analýzou, která by vyústila 
k podrobnějším a strukturovanějším závěrům, shrnujícím shodné a rozdílné charakteristiky zpráv i 
zpravodajských pořadů ČT24 a Z1. Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Součástí analýzy bylo též porovnání počtu příspěvků SNG. Mohla by autorka také porovnat počty 

přenosových vozů, které mají zmíněné televizní stanice pro SNG k dispozici? 
5.2 Věnujete jednu podkapitolu zpracování volby amerického prezidenta. Mělo speciální vydání Událostí 

běžnou nebo mimořádnou stopáž? A jak tomu bylo v případě Z1? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


