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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)
1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A
1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B
1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A
1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A
1.5 Interpretace výsledků A
1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A
1.7 Logičnost výkladu A
1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A–B

Slovní komentář: Viz bod 3

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)
2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B
2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A
2.3 Dodržení citační normy A
2.4 Dodržení stylové normy A–B
2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A



Slovní komentář: V práci se objevují stylizační nedostatky, ovšem v poměrně malém množství. 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Práci doporučuji k obhajobě.

Slovní komentář: V práci postrádám odkazy na další literaturu týkající se tématu a metod 

zpracování (M. Hirschová, M. Čechová, J. Jirák). Jinak jde o velmi zajímavou analýzu televizních 

programů. 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU

4.1 O jaké odborné zdroje opírá autorka informace o persvazivní stránce reklamy? 
4.2 Termín manipulace by bylo vhodné opřít i o jinou literaturu, než je pouze slovník cizích 

slov (navíc starý). Tím by získala autorka přesnější chápání než vágní formulaci Klimeše. 
4.3 Prosím o vysvětlení, kdo označuje televizi za jednosměrný dálkový telekomunikační 

systém (s. 11), formulace bývá označována se do vědecké práce nehodí – je třeba 
konkretizovat zdroj informace. 

4.4 Proč autorka nazývá mýdlové opery kontroverzní žánr?
4.5 Pro obhajobu by autorka mohla připravit stručný přehled jazykových i nejazykových 

prostředků, pomocí kterých autoři televizního programu manipulují s diváky. 
4.6
4.7

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE
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