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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce  Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Faeklová Eliška 

Název práce: Televizní publicistická činnost Karla Čáslavského  
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Bednařík Petr 
Pracoviště: katedra mediálních studií IKSŽ 

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)
V tezích si autorka vymezila, že z celkové televizní činnosti Karla Čáslavského se chce zaměřit hlavně na 
pořad Hledání ztraceného času, což také splnila. Další pořady s Čáslavského účastí jsou ovšem zmíněny. 

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 3
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3
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)
Vzhledem k tématu se domnívám, že by bylo možné více pracovat s ročenkami České televize. Ke sledovanému 
období by bylo také vhodné využit přehledovou publikaci (Prvních) deset let České televize. Bylo by možné také 
pracovat s přehledovou publikací Milana Krumla k historii televizního vysílání. Z mého pohledu by bylo dobré 
vyhledat více rozhovorů s Karlem Čáslavským, které se objevily v novinách a časopisech. Nepracovat jen 
s rozhovory dostupnými na internetu. U Hledání ztraceného času by bylo možné doplnit i další informace pro 
čtenáře, který není pracovníkem České televize. Pokud je třeba zmínka, že většinu let vznikal pořad v Centru 
zábavné tvorby, tak k tomu dát i nějaké vysvětlení. Domnívám se, že by i bylo dobré nějak v textu více 
interpretovat výsledky grafů, které jsou v příloze. Nějak více popsat, jak je to s časovými údaji v grafech. Jak 
probíhaly změny v zařazení pořadu do programu. Jak se každá změna projevila ve sledovanosti. Myslím si, že 
autorka zajímavě popsala, jaký byl styl Čáslavského práce. Zaslouží si ocenění, že vyzpovídala televizní 
pracovníky. Zeptala se jich, jak vznikalo Hledání ztraceného času a jak spolupráce s Čáslavským vypadala. Je 
jistě dobře, že tyto rozhovory můžou mít k dispozici i další zájemci o Karla Čáslavského. Autorka ještě stihla 
mluvit s Pavlem Vantuchem, nejbližším spolupracovníkem Čáslavského. Je zajímavý i negativní postoj 
Národního filmového archivu k žádosti o rozhovor, i když díky Čáslavskému se zviditelnila profese filmového 
historika a NFA měl příjem z poskytnutí filmových záběrů. Na druhou stranu mohlo na vztahy v NFA 
negativně působit, že Čáslavský měl další zdroje výdělků. Autorka prezentovala, jakým způsobem pořad 



Hledání ztraceného času vznikal, na co se Čáslavský zaměřoval, jaké byly reakce diváků. Uvádí, že Čáslavský 
se zaměřoval na pozitivní události. Je pak ale otázka, do jaké míry tak ale napomáhal značné mediální 
idealizaci období první republiky, která nebyla obdobím jen s pozitivními událostmi.         

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 Struktura práce 2
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 5. 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 5)

2

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je dost přehledná. Poznámkový aparát je proveden pečlivě. Jen pozor někdy na velikost písma 
v internetových odkazech. Textu by prospěla ještě jedna korektura. Text má vhodné přílohy a grafická úprava 
práce je velmi dobrá. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Eliška Faeklová se ve své bakalářské práci věnovala televizní činnosti Karla Čáslavského. Zaměřila se hlavně 
na pořad Hledání ztraceného času. Ve svém textu popsala, jaký byl Čáslavského styl práce. V čem byl jeho 
pořad výjimečný v produkci České televize. Ukázala, čím pořad oslovoval diváky a udržel si oblibu tak dlouhou 
dobu. Je jistě také přínosem, že autorka mluvila s lidmi, kteří s Karlem Čáslavským v televizi spolupracovali.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2

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!


