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     Příjmení a jméno: Dominik Šimon 
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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakříţkujte 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) 

Práce odpovídá schváleným tezím. 

 

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 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 pouţít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Diplomová práce Ivany Mergerové je velmi kvalitním a zcela původním příspěvkem k doposud nepříliš 

zpracovanému tématu počátků televizního vysílání v Československu. V přehledně koncipovaném úvodu 

prokazuje autorka přesnou orientaci v dané problematice, do praktické části shromáţdila značné mnoţství 

pozoruhodného materiálu, který dokázala přehledně zpracovat, a podává výstiţný obraz mediálního pokrytí 

domácího televizního vysílání v jeho prvních třech letech. Silnou stránkou textu je práce s – často jedinečně 

absurdními – citacemi z dobového tisku, které výstiţně dokládají autorčiny závěry a zároveň přesně dokumentují 

dobu svého vzniku. 

 

Práce kombinuje dva způsoby nakládání s materiálem. Zatímco data z roku 1953 diplomantka zpracovala po 

periodikách, léta 1954 – 1956 jsou organizována podle tematického klíče. Druhý přístup, tj. vymezení několika 

základních tematických okruhů a jejich analýza s vyuţitím všech zdrojů, se jeví jako produktivnější. Kapitoly 

zaměřené na rok 1953 jsou totiţ do značné míry repetitivní, neboť u kaţdého periodika se vrací v podstatě velmi 

obdobná témata. Práce s obsahovými liniemi jsou naproti tomu přehlednější a více vyniknou shody a rozdíly v 

pojetí jednotlivých témat v rozdílných periodikách. Je škoda, ţe autorka podle pozdějšího vzoru zpětně 

nepřepracovala i oddíl věnovaný roku 1953.  



Jediná výraznější výhrada míří k rozsahu, který není nijak nestandardní, ovšem vzhledem k tématu se přece jen 

jeví jako přílišný. Práce by si zaslouţila zkrácení a přísnější výběr zastoupených citací, protoţe v průběhu času se 

stává poněkud monotónní. Jednotlivé roky se sice od sebe v mnohém liší, ale základní tematické linie i klíč jejich 

zpracování zůstávají stále stejné… Obětování některých pasáţí, jisté „provzdušnění“ by práci prospělo, dodalo 

by jí na plynulosti a učinilo by ji koncíznější. I kdyţ si pochopitelně uvědomuji, ţe v tak zajímavém materiálu, 

jaký diplomantka shromáţdila, se obtíţně selektuje a ţe jistě zůstalo stranou mnoţství pozoruhodných citací. 

 

Velmi zajímavá je kapitola věnovaná popisu dochovaných záznamů o cenzurních zásazích jak do televizního 

vysílání, tak do článků o ČST, které za zdroj poslouţil Archiv bezpečnostních sloţek. Pozoruhodný se jeví 

především zájem HSTD nepublikovat informace o vývoji nových typů obrazovek a vůbec zlepšení televizorů, 

snad kvůli ochraně utajovaných skutečností, snad kvůli tomu, aby se nevzbuzovaly přílišné naděje spotřebitelů. 

 

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 Logičnost struktury práce, podloţenost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

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 7) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Z formálního hlediska nelze mít k práci prakticky ţádné výhrady, poznámkový aparát je zpracován skutečně 

důkladně a pečlivě, coţ je u textu, který obsahuje téměř 700 poznámek pod čarou, obdivuhodné. Z hlediska 

stylistického a jazykového nevykazuje práce aţ na některé interpunkční chyby ţádné nedostatky (snad jen, 

budeme.li velmi detailističtí, ne zcela vhodné uţití slova „labilní“ jako opozita k výrazu „stabilní“ ve spojitosti s 

typografickou podobou televizních upoutávek, s. 55).  

 

Ani několik drobných nepřesností (Ján Kádár místo správného Ján Kadár, s. 96; zkratka Kč místo Kčs na s. 27; 

„Televizní aktuality a zajímavosti“ jsou název pořadu, nikoliv pouze ţánrové (druhové) označení, s. 79) celkový 

dojem nekazí. Práci doprovází CD s kopiemi všech článků i materiálů z cenzurních archivů, a čtenář si tak můţe 

doplnit či konfrontovat obraz, který text předkládá. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Jak je z výše napsaného patrné, diplomovou práci Ivany Mergerové skutečně povaţuji za velmi kvalitní, a to jak 

obsahem, tak formálním zpracováním. Práci rozhodně doporučuji k obhajobě, a jakkoliv jsem výše formuloval 

dílčí výhradu k přílišnému rozsahu, který text připravuje o vhodnou dynamiku, doporučuji ji klasifikovat stupněm 

výborně. 

 

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“ zakříţkujte 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! 

 


