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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) 

Půdorys práce odpovídá schváleným tezím. Nad rámec tezí jsou zařazeny exkurzy do historie televizního 

vysílání, které kvalitě práce nepřidaly - viz připomínky k práci s pramenům dále. Úvod trpí pojmovou 

neujasněností již na straně 3, zvláště při používání pojmu "živé vysílání" ve vztahu k dalším pojmům jako je 

"přímý přenos" a "živé vstupy". Vysílání z "filmových konzerv" nepřišlo "později" (str.6), ale naopak, bylo 

přítomno v televizním vysílání od samých počátků. Slibovaná metoda kvalitativní analýzy nebyla dotažena do 

konce, protože deskripce převažuje nad analýzou. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 4 

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)  

Jak autorka píše již v úvodu, práce má dvě části - teoretickou a praktickou. V té teoretické se autorka rozhodla 

udělat výlet do historie televizního vysílání, který neskončil dobře, a to z jediného důvodu, kterým je povrchní a 

špatná práce s prameny, tak typická pro internetovou generaci studentů, kteří nemajíce solidní vědomostní základ 

o pojednávané problematice, nejsou schopni správně interpretovat získaná data a informace. Pominu zbytečný a 

nepřesný popis začátků vysílání na str. 7 a 8 (Nipkow vymyslel princip, ale nikdy nic "nepoužíval", proč se za 

"hlavní zpravodajské relace" pokládají jen ty americké? apod.) Autorka nemá ujasněnou představu o digitalizaci 

TV vysílání, která není totožná s digitalizací výrobního procesu a technologie zpravodajství. Jinak by nemohla 

tvrdit, že přechod z analogového na digitální vysílání bylo "průlomem v oblasti zpravodajství" (str.3), že měl 

stěžejní význam, nebo že "Zpravodajské relace v analogovém vysílání měly pevně daný časový program, což 

způsobovalo jejich malou flexibilitu." (str.21) Vždyť CNN a další zpravodajské kanály vznikly v době analogové 

a nedá se o nich říci, že analogové vysílání jejich flexibilitu nějak omezovalo. Využívání živých vstupů není 

podmíněno digitalizací vysílání, existovalo i v době analogové. Při výletu do historie se vymstila absence 



vymezení toho, co je přímý přenos a co je živý vstup a jaký vztah k nim má "živé vysílání", což jsou různé jevy, 

které však autorka směšuje dohromady. Na jedné straně bylo správné připomenout milník televizní historie: 

zpravodajství amerických televizních stanic po atentátu na prezidenta Kennedyho. Větu "První zkušenosti s 

živým vysíláním z významné veřejné události měli američtí diváci po atentátu na prezidenta Kennedyho" však 

nelze obhájit beze zbytku, protože zde chybí adjektivum "kontinuální" či "nepřetržité". Americký divák již od 

padesátých let měl možnost sledovat v přímém televizním přenosu řadu "významných veřejných událostí" 

(zprávy o stavu Unie, nebo přenosy senátního vyšetřování neamerické činnosti apod.) Autorka se zde opírá pouze 

o jediný zdroj a dopouští se hrubé chyby, která svědčí o neznalosti historie. Oswald nespáchal sebevraždu 

v přímém přenosu (str. 10 a str. 11), ale byl v přímém přenosu zavražděn. Záznam této události nemohl být na 

videokazetě (str. 10), protože videokazety tehdy neexistovaly (špatný překlad slova "videorecording"?). Rovněž 

funkce reportéra Arnetta v Iráku je špatně uvedena. Mám na mysli větu na str. 11: "Druhým klíčem k úspěchu 

CNN podle nich bylo, že měla po celou dobu konfliktu jako jediná stanice vlastního reportéra." CNN nebyla 

"jediná" v Iráku, ve větě chybí dodatek "umístěného v Bagdádu", protože reportérů bylo tehdy v Iráku habaděj. 

Pochybné jsou citace internetových zdrojů prací, které neprošly odbornou oponenturou. Počítám mezi ně i své 

internetové příspěvky o historii televize. Nechápu, jak mohla autorka dojít k závěru , že "K realizaci přenosu 

prostřednictvím satelitní techniky došlo už v roce 1989 a prvenství drží dokonce Československo" (str.3).a že 

"…skutečnost je taková, že už v roce 1989 použila satelitní technologii ČST, a to když vysílala živé vstupy z 

průběhu demonstrace na Václavském námestí (Šmíd, 2011)." (poznámka na str. 11). Moje citovaná práce nikde 

nic podobného neuvádí. Využití satelitního přenosu pro zpravodajství bylo v roce 1989 běžnou součástí práce 

západních zpravodajců. Jedinou premiérou na Václavském náměstí bylo použití satelitního přenosu poprvé 

v Československu. Ten přenosový vůz byl ovšem na Václavák přivezený německou televizí ZDF, ČST byla zcela 

mimo hru. Technika není zřejmě silnou stránkou diplomantky. Výrazy "filmový pásek" je v české terminologii 

poněkud neobvyklý - buď je to "film" nebo "filmový pás" 16 mm či 35 mm. Kamera s dvěma cívkami - jedna pro 

film, druhá pro zvuk - existuje zřejmě jen ve špatném překladu autorky. První televizní satelit (adjektivum 

"televizní" na str. 18 v popisu chybí) se jmenoval TELSTAR, nikoli TELESTAR. Neexistují "tři hlavní satelity", 

ale celá síť rozmanitých telekomunikačních družic pro televizní vysílání i komunikační služby. Celkově lze říci, 

používá-li autorka kvalitní zdroj (Lokšík), který poctivě přepisuje, pak se zde nesmysly nevyskytují. Škoda všech 

vad na kráse, které tato první část obsahuje, neboť poškozuje dojem z práce, k jejíž druhé části nemám 

závažných připomínek. V druhé části diplomantka prokázala svoji pečlivost a schopnost samostatného úsudku při 

analýze zpravodajských pořadů tří českých televizních programů v období jednoho měsíce.S jejím kritickým 

hodnocením vstupů pro vstupy a pseudovstupů souhlasím. Její závěrečná kategorizace živých vstupů je zajímavá. 

Na druhé části práce oceňuji především její původnost a systematičnost zkoumání, byť zde převažuje deskripce 

nad analýzou. Se závěry souhlasím, jsou podložené statisticky i příslušným hodnocením.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

3 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Větší část připomínek k podloženosti záběrů a zvládnutí terminologie obsahuje předchozí část. Citační norma 

není důsledně dodržována v tom, že příslušný citát bez uvedení stránky nelze vždy identifikovat a případně 

dohledat. Jestliže u internetových zdrojů bývá dohledání možné, pak u knižních zdrojů to může být pokládáno za 

neúplnou citaci. Na str.28 považuji odkaz na Strausse a Corbinovou za prohřešek proti citační etice, neboť citace 

pochází z díla Metody výzkumu médií, což není uvedeno, navíc text je dán do uvozovek jako původní, přestože 

autoři Trampota/Vojtěchovská zdroj pouze parafrázovali. Drobné stylistické neobratnosti (např.… došlo 

k prvnímu přímému přenosu…) a jazykové prohřešky (např. shoda podmětu s přísudkem na str. 12 - …boom a 

sledovanost byli podmíněny…) jsou výjimkou, nikoli pravidlem. Nicméně novinář by měl být exaktně přesný 

v používání pojmů. Například "živé vstupy z Vlády, Parlamentu a Senátu" (str.23) měly být správně uvedeny 



jako "živé vstupy z Vlády, Sněmovny a Senátu", neboť Parlament je střechový název pro Poslaneckou sněmovnu 

a Senát. Na druhé straně vysoce oceňuji využití obrazových příloh v textu, které odhalují, jak televize Nova ve 

svých vstupech uvádí diváky v omyl co do autenticity místa a děje  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená práce představuje velmi dobrý standard zpracování a splňuje požadavky na diplomové práce kladené. 

Její slabší stránkou je interpretace a prověřování získaných zdrojů v první části, její silnou stránkou je 

systematičnost přístupu a původnost v druhé praktické části. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Diplomantka vícekrát upozorňuje na to, že reportéři televize Nova své živé vstupy realizují ze střech 

budov a vyvýšených míst. Jsou totiž omezeni technologií přenosu, kterou mají k dispozici. Jak se signál 

z jejich kamery dostává do pražského studia, když nemají k dsipozici SNG? 

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! 

 


