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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 B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: 

 

 Studentka nejprve prezentuje teoretická východiska, věnuje se televiznímu vysílání, 

psychologii českého diváka, manipulaci televizních stanic. Posléze přechází k hlavnímu tématu a 

podrobně analyzuje strategie autorů vybraných televizních programů. Všímá si především faktorů 

pragmatických a celkového ztvárnění zvoleného komunikátu, jeho působení na příjemce. Všímá si 

různých metod hodnocení televizních pořadů, zaměření určitých manipulativních strategií na 

konkrétní typy adresátů – ženy, muže, děti. Věnuje se grafickému ztvárnění TV programu, volbě 

vysílacího času, reklamě.  

 

 

 

 

 

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

 

 Práce s odbornou literaturou a citační norma jsou na dobré úrovni. Po formální stránce jsou 

splněny nároky kladené na bakalářskou práci, vyskytují se zde jen drobnější stylistické nedostatky.  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

 Práce se zabývá aktuálním tématem, autorka vychází z vlastního výzkumu, který je náležitě 

zpracován. Interpretace získaných dat je dostačující. Studentka pečlivě zmapovala různé druhy 

manipulativních strategií zaměřených na různé typy adresátů.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Jedním z manipulativních faktorů je i volba vysílacího času. Atraktivní pořady jsou často 

vysílány v pozdních hodinách. Pokuste se najít možné vysvětlení, proč tomu tak je.  

4.2 Vyjmenujte několik strategií, zaměřených na konkrétní typ adresáta dle vašeho výběru 

(dítě, žena v domácnosti…) 

4.3 Bylo pro vás některé z vašich zjištění překvapivé?  

4.4 Vyjádřete se k informační hodnotě TV programu. Který typ informací je vám předkládán, 

který typ naopak chybí?  

4.5 Navrhněte další možné využití vaší práce, např. v dalším výzkumu a školské praxi. 

 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE:  
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