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Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: PhDr. Kruml Milan
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1. vzTAH ScIrvÁLENÝcgrnzÍA výsLEDNÉ pnÁcn Iiknutím* hodnocení

KOMENTÁŘ (slornrí hodnocení vztahutezí apráce,případně konkrétní popis hlavních ýek)
Práce plně odpovídá schválen;ím tezím

2. HoDNocENÍ oBSAIIU výsr,ronÉ PRÁCE
Vyplňujtečísl icínaškále1_2-3*4_5_6*,1fiedinečnéavynikající-vyborné-velmidobré-dobré-

KOMENTÁŘ (slovní bodnocení obsahu ýsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výek)
Práci povaŽuji za velrni zdařilou a podnětnou. Mohla by bý zák|adem širší diskuse na toto téma - autor správně
uvádí na řadě míst, že na danou problematiku existují rozdilié ninory, Příkladem může bý definice televizrího
Žánruaprogramového formátu, ale také vymezení pojmu většinouý divák.

3. HoDNocENÍ KoNEČNÉ PoDoBY \nÍSLEDNÉ pnÁcn
Vyplňujtečísl icínaškále 1 -2-3-4_5_6_7 (edinečnéavynikající-výborné*velmidobré-dobré-

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

- téměř 'hovuiíci - zce|anedostatečné
Hodnocení zrámkou

2.L Relativní úo|nost zoracované literaturv ke zvolenému tématu z

2.2 Schoonost kitickv whodnotit prostudovanou literaruru a aplikovat ii I
2.3 Uroveň zpracovinimateriálu. resp. zvládnutí tecbniky empirického vÍzkumu I
2.4 Schoonost sestavit aoouŽít soubor metod ořiměřenÝ cíli 1
2.5 Původnost oráce. ořÍnos oráce k rozvoii oboru I

- téměř íci - zce|a nedostatečné
Hodnocení známkou

3 . 1 Logičnost stnrkturv práce' podloženost závěrů z

3 . 2 Zv|ádnutí terminolosie oboru
J . J Funkčnost. úroveň. ořiměřenost ooznámkového aonáhs
3.4 DodrŽení citační nolmy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáŽe přejaté

bezudiní zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistite přejaté pasáže
wdávané autorem neoprávněně zav|astni ziištění. nedoporučte práci



k obhajobě a ve ',zdůvodnění v případě nedoporučenÍ. nawhněte, aby
s autorem/kou bylo zaháieno disciplinárni Ťizeni.\

3.5 Iazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušovrína plaÍrá
kodiťrkace pravopisné noÍny' hodnoťte stupněm 7)

3 .6 Oprá.rměnost a vhodnost příloh. grafická úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby ýsledné práce' případně konlaétní popis hlavních vyteg
Moje jediná drobná ýka směřuje k poměru mezi teoretickou částí práce a částí věnovanou prbgramové diverzitě
fuzems\ých stanic ve sledovaném období. očekávaljsemmožnápodrobnější analýzuzískaných ďat, a|e
uznávitm, že to nebylo primárně cílem práce.

4. SHRNUJÍCÍ KoMENrÁŘ rronxoTITELE/KY (celkové hodnocení qýsledné práce, její silné a slabé
stnffi' původnost tématu a závěrů apod')
Na práci je pozoruhodné předevšÍm to, Že se autorovi podařilo vývořit ucelený pohled na problematiku
programové ďiverzý, což je přirůznorodosti názorí, ale i poměrně rychlé proměně televizrích trhů
v jednotlivých zemích, velmi obtíŽré. Za si|nou sťanku práce povaŽuji také fakt, že se autor nesnaŽil jen klást
vedle sebe citace různých autorů, ale tvťrrčím způsobem je zhodnotil a dospěl k vlastnímu stanovisku.

5. oTÁzKY l[EBo xÁnnĚry, K NIMŽ sE PŘI oBHAJoBĚ MUsÍ vy.rÁoŘrr:

6. NAyRHovANÁ ZNÁMKA (',kliknutím.. zakřížkuite wbrané hodnocení )

výborně X _ vetmi dobře ! _ aonre [ - nedoporučuji k obhajobě n
ZDÚVoDNĚNÍ v pnÍpaoĚ wnooponuČENÍ

Darum: ...-Q.61 In'tl
Podpis: \tďs }|v:l

(,BHAJOSI] DIPLOM VY
5 .1 V současnostije trendem u řady komerčních provozovatelů YytYilřetnové stanice, v nicÍtžse póstupně

ocitajižánry,kteÉ až dosud vysílal páteřní program a byly cíleny na většinového divaka. Tak se
kupříkladu romarrtické seriály stěhují na rodinné kanály' z nabídky hlavních stanic ubývá sport atd. Není
to podle aatora anárnka, Že do budoucna se programová diverzita nemusí týkat jedné stanice, ale můŽe se
posuzovat podle celkovó nabídky jednoho broadcastera (nebo provozovatele)?

5.2 V pruběhu sledovaného období se odehrály na rozhodujících televizrrích ttzichdvapoditatre zto-y.
PrvnÍm byla krize televizní fikce na konci 90. let - ýsledkem byla vzrůstajícÍ nabídka tzv. rea|ity.
Druhým pak stále se posilující pozice ewopských a nadnárodních producentů a tvůrců formátů - na úkor
americké nabídky. ovlivnily tyto dva zlomy nějalcým způsobem programovou diverzitu v České
republice?

5 .3 odrazilo se podle autora na programové diverzitě v České reprru
rozchodu Y, Že|ezeného s CME v letech 1gg9 - 20002

5.4 Jaké Žiínry podle autora jsou v nabídce hlavních stanic v ČR ve srovnání se 
"ar,'aniei- 

opo*iienv:


