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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce  Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Mergerová Ivana 

Název práce: Počátek televizního vysílání v Československu v letech 1953-1956 v odrazu dobového tisku 
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: 
Pracoviště: 

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)

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 2
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 použít soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracovala s tituly odborné literatury, které se věnují počátkům televizního vysílání. Na jejich základě 
vždy podrobně a přesně popsala jednotlivě úvodní roky televizního vysílání v Československu. Zároveň tyto 
začátky uvedla do celkového společenského kontextu. Ve vlastní analýze přistoupila ke studiu textů, které se ve 
sledovaných periodicích objevily od roku 1953 do počátku roku 1956. Oceňuji, že si vyhledala také v Archivu 
bezpečnostních složek dokumenty, které zachycují cenzurní zásahy týkající se televize. Domnívám se, že byla 
vhodně zvolena periodika k analýze, kdy jsou zde zastoupeny deníky i kulturní periodika. Diplomová práce 
přináší podrobný přehled, jak tehdejší periodika psala o televizi. Text je jistě velmi přínosný, protože nemáme 
příliš diplomových prací, které se týkají počátků televizního vysílání v 50. letech. 

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, podloženost závěrů 2
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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

2

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) 
Struktura práce odpovídá chronologickému přístupu. Poznámkový aparát je provedený pečlivě dle citační normy. 
Jazyková úroveň je rovněž velmi dobrá. Výbornou přílohou diplomové práce jsou desítky textů ze sledovaných 
periodik, takže se na ně může čtenář podívat v jejich úplném znění.  

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Ivana Mergerová napsala kvalitní diplomovou práce, u níž je zřetelná velmi pečlivá příprava. Autorka 
analyzovala dobová periodika a studovala i materiály v Archivu bezpečnostních složek. Podařilo se jí zachytit, 
jakým způsobem periodika informovala o počátcích televize. Vhodně si texty rozdělila podle tematických oblastí. 
Vidíme tak texty, které televizi negativně zahrnuly do propagandistických textů proti USA, aby na druhé straně 
byla naopak televize prezentována jako úspěch východního bloku. Je tak zřejmé, jak i do textů o televizi silně 
pronikala politická atmosféra 50. let. Diplomová práce ukazuje, jakým způsobem periodika informovala o 
rozvoji televize, přičemž se dost vyhýbala popisu řady problémů při zavádění televize, což ale také zcela 
odpovídá období 50. let.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jak lze vysvětlit cenzurní zásahy proti textům, které se týkaly výroby televizorů. Z dnešního pohledu je 

těžko pochopitelné, proč by se nemělo např. psát o výrobě televizorů s velkou obrazovkou.  
5.2
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte 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!




