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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Michálek, Kamil  
Název práce: Osobnost Ted Turner 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová Barbara 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Autor práci průběžně konzultoval, snažil se dodržet cíl práce, tedy zpracovat osobnost Teda Turnera jako 
mediálního podnikatele. Domnívám se, že  výsledná práce odpovídá navrženým tezím a nedochází k žádným 
výraznějším odchylkám. 
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Zámerem práce bylo zpracování životních osudů Teda Turnera  a jeho mediálních aktivit. K problematice 
amerických médií existuje nekonečné množství literatury a orientace v ní není pro studenta bakalářského studia  
snadná. Kamil Michálek neměl v tomto ohledu lehkou práci, protože publikace, se kterými autor pracoval jsou 
psány na různé stylistické i odborné úrovni. Celkově se ale podařilo přiklonit se k odbornému stylu a výklad tvoří 
ucelený a logicky strukturovaný celek.   
 
 
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 Struktura práce 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 2 



bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Bakalářská práce Kamila Michálka má jasnou strukturu, která vychází z Turnerova života a jeho mediální 
působnosti. Hlavní akcent je kladen na profesní dráhu, včetně jeho podílu na založení CNN. Autor vše řádně 
cituje, odkazuje na literaturu a poznámkami se snaží  dovysvětlit hlavní výklad. Práce je napsaná bez větších 
jazykových či stylistických poklesků. Obrazové přílohy se soustřeďují na Teda Turnera v různých fázích jeho 
života. Je škoda, že tu nejsou zařazené také tabulky či grafy, které by dokumentovaly Turnerovo postavení 
na mediálním  trhu ať již v USA či v nadnárodním světě.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Kamil Michálek předložil bakalářskou práci, která splňuje obsahové i formální nároky na tento typ závěrečných 
prací. Práce je přínosná v tom, že se čtenář seznamuje s osobností Teda Turnera a jeho podnikatelskými 
aktivitami v mediálním světě:  hlavní důraz, v souladu se zadáním práce,  není sice kladen na mediální trh, je ale 
pochopitelné, že ho nelze právě u této osobnosti zcela obejít.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V dnešní světě zábavy dochází i k proměně televizního zpravodajství. Můžete vysvětlit, nakolik se 

v současnosti zpravodajství CNN odchýlilo od  Turnerovy původní koncepce? 
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


