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POSUDEK BAKALÁ�SKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V po�íta�i vypl�ujte pouze do šedivých polí�ek! Po jejich vypln�ní hotový posudek prosím vytiskn�te, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu p�íslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zak�ížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

P�íjmení a jméno: Boubínová Karolína   
Název práce: TV Barrandov: Nová televizní stanice  
Autor/ka posudku 
     P�íjmení a jméno: Bedna�ík Petr  

Pracovišt�: katedra mediálních studií, Institut komunika�ních studií a žurnalistiky  
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení 
není v práci 
zd�vodn�né a není 
vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Cíl, technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine�né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt� akceptovatelné – tém�� nevyhovující  –  zcela nedostate�né) 
  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 4 
2.4 Logi�nost výkladu, podloženost záv�r� 4 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka m�la téma bakalá�ské práce, u kterého je situace s literaturou složit�jší. Ve srovnání s verzí z �ervna 
2010 textu ur�it� prosp�lo, že v�novala v�tší pozornost �eským odborným periodik�m. Získala z nich informace 
o TV Barrandov. Domnívám se, že dob�e využila tato odborná periodika i webové stránky k tématu. Tato verze 
práce je jist� lépe strukturovaná, p�ehledn�jší a vystihuje p�esn�ji první rok existence TV Barrandov. Stále ale 
mám ur�ité p�ipomínky k zachycení programového schématu. Autorka se hodn� v�nují vlastní produkci 
televizní stanice, ale podle mého názoru by bylo vhodné p�esn�ji charakterizovat také nabídku zahrani�ních 
po�ad� ve vysílání Barrandova, aby bylo z�ejmé, co tato televize nabízela v oblasti zahrani�ní produkce ve 
srovnání s konkuren�ními televizemi.  
Obdobné se týká i srovnání sledovanosti televizních stanic. Autorka �asto uvádí, kdy TV Barrandov dosáhla 
jakých �ísel sledovanosti. M�lo by podle mého názoru být ale více analyzováno, co vysílala konkurence v �ase, 
kdy TV Barrandov vysílala své nejsledovan�jší po�ady. O�ekával bych v�tší rozbor, jak se TV Barrandov 
r�znými prom�nami programového schématu snažila získat diváky jiných televizí. Autorka se soust�edí na TV 
Barrandov a její výsledky, ale pro srovnání by bylo dobré uvést i sledovanost dalších televizních stanic. Když 
nap�. jsou údaje o úsp�šném víkendu TV Barrandov, tak aby bylo jasné, jakou sledovanost ve stejných dnech 
m�ly další televizní stanice.Bylo by dobré také podrobn�ji zaznamenat, jak se programové schéma Barrandova 
v pr�b�hu roku prom��ovalo.         



    
 
3. HODNOCENÍ KONE�NÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine�né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt� akceptovatelné – tém�� nevyhovující  –  zcela nedostate�né) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 3 
3.2 Funk�nost a p�im��enost poznámkového aparátu a odkaz� 2 
3.3 Dodržení cita�ní normy (pokud se v textu opakovan� objevují pasáže p�ejaté 

bez udání zdroje, hodno�te stupn�m 7. Pokud v textu zjistíte p�ejaté pasáže 
vydávané neoprávn�n� autorem za vlastní zjišt�ní, nedoporu�te práci 
k obhajob� a ve „zd�vodn�ní v p�ípad� nedoporu�ení“ navrhn�te, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární �ízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úrove� práce (pokud je opakovan� porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodno�te stupn�m 7) 

4 

3.5 Oprávn�nost a vhodnost p�íloh, grafická úprava práce 4 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je p�ehledná. Autorka má pe�liv� provedený poznámkový aparát. Domnívám se, že mohla být 
vyšší úrove� jazykové a stylistické úrovn� práce, kdy sice došlo ke zlepšení, ale stále jsou v textu místa, která 
bylo možné více propracovat. Na str. 33 je nejd�íve uvedeno správn� jméno Petra Sláde�ka, aby následn� byl ve 
stejné odstavci dvakrát napsán jako Sedlá�ek. V p�íloze je programové schéma TV Barrandov, které je ale jen 
velmi t�žce �itelné. Pak je zde také graf sledovanosti z �ervence 2009, ale pak je otázkou, pro� nebyly uvedeny i 
další m�síce.      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ� HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
p�vodnost zpracování tématu apod.)  
Karolína Boubínová napsala bakalá�skou práci, u níž je vid�t, že ji téma skute�n� zaujalo. Jako konzultant mohu 
srovnávat sou�asnou podobu s verzí z �ervna 2010. Je zde z�ejmé zlepšení kvality textu. Popis vysílání TV 
Barrandov je nyní p�esn�jší a p�ehledn�jší. Jak jsem již výše uvedl, tak by ale bylo dobré vysílání TV Barrandov 
více vnímat v kontextu programové nabídky a �ísel sledovanosti ostatních televizních stanic.      
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM�TY, K NIMŽ SE P�I OBHAJOB� DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD�IT: 
5.1       
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborn�  –  velmi dob�e  –  dob�e  –  nedoporu�uji k obhajob�  
 
ZD�VODN	NÍ V P�ÍPAD	 NEDOPORU
ENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskn�te, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu p�íslušné katedry! 
 


