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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) 
Diplomantka se v teoretické části práce  zaměřila  na popis vývoje televizního vysílání a jeho technologií -  viz.. 
kapitoly 1.1.2 - 1.1.6, z nichž zejména kapitoly vztahující se k vývoji televize v Československu postrádají  
hlubší vazbu a kontext ke zkoumanému tématu.  
 
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 3 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Posun v teoretické části práce k sumarizaci technologických mezníků ve vývoji televizního vysílání; neurčité 
vymezení základních východisek (zejména vztahu a definice, co je  živé  vysílání - přímý přenos - živý vstup)  a z 
toho pramenící obsahové a věcné nepřesnosti a  terminologické nejednoznačnosti (např. str. 8 záměna čtených 
zpráv ze studia za živé vstupy;  rozdíl a  specifika ve vysílání  klasických a  zpravodajských kanálů str. 11 a další; 
věcná nepřesnost na str.17 - systém VHS ne nikdy nepoužíval pro profesionální účely;  zavedení digitálních 
technologií nebylo jediným faktorem pro rozšíření  živého vysílání, určitě však podnítilo rozvoj zpravodajských 
kanálů a tím i  množství  živých vstupů ve zpravodajství - str.20 -22; problematické tvrzení o živých vstupech 
reportérů přímo ve studiu u plazmy - str. 29, diskutabilní  a nedostatečně zdůvodněná klasifikace živých vstupů - 
str.64-65 
 
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 2 
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.)  

2 

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 0 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Za hlavní důvod výše uvedených připomínek k práci považuji skutečnost, že autorka se dostala v závěrečné fázi 
zpracování do časové tísně. Jako vedoucí jsem neměl možnost zasáhnout do  závěrečné podoby práce  a  
upozornit diplomantku na dílčí  nejednoznačně formulované závěry a  z věcného hlediska sporná tvrzení. Na 
druhou stranu kladně hodnotím kapitolu, která shrnuje informace o počtu SNG vozů a mobilních  přenosových 
aparatur, které mají k dispozici pro zajišťování živých zpravodajských vstupů  naše celoplošné televize.  Přes 
výše uvedené výhrady lze konstatovat, že   diplomantka se v problematice živých vstupů v televizním 
zpravodajství v dostatečné míře orientovala a  ziskané poznatky na základě vlastního rozboru  kvantifikovala  a 
utřídila.  Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
      
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč diplomantka  zvolila za rozhodující  kritérium kvalitativní klasifikace živých vstupů místo události ? 
5.2 Blíže vysvětlit, co je telemost a jeho souvislost se živým vstupem ve zpravodajství 
5.3 V čem spočívají specifika "zahraničního vstupu". 
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! 
 


