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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) 

Odchylky od tezí jsou pečlivě zdůvodněny. 

 

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 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Práce Václava Vychytila se týká ožehavého a doposud nedostatečně zpracovaného tématu a je založená na 

dlouhodobém hlubokém zájmu o problematiku kolektivního hodnocení kvality audiovizuálních děl. Diplomant 

pracuje s obsáhlým a jedinečným souborem dat, analyzuje je a přichází s se zajímavými vysvětleními posunů 

v kolektivním hodnocení na základě sociálního kontextu, typu audiovizuálního díla, jeho vysíláním v TV apod. 

Z tohoto materiálu by se jistě dala vytěžit i další práce či vědecký článek. K tomu, aby člověk dokázal ocenit 

diplomantův  přínos, je ovšem třeba překonat jisté konceptuální a formulační nedostatky. Označení ČSFD jako 

"masového" média je problematické - tento termín implicitně předpokládá spíše pasivní publikum. Ačkoli autor 

píše, že "kvalita" je  sociálně konstruovaná, ne vždy tento koncept chápe v souladu s citovanými teoriemi. 

Nastolování agendy není dostatečně teoreticky ukotveno. U některých analytických pasáží není jasné, z jaké části 

materiálu autor čerpá (např. tabulky na str. 81). Termín "ikonický" na str. 70 je zřejmě nesprávně použit a měl by 

být vysvětlen (jinak nás zavádí do peirceovské sémiotiky). 

 

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  1 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

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.)  

1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Ačkoli autor přináší výjimečná data a kvalitní interpretace, orientaci v textu ztěžuje jistá formulační neobratnost 

a nestandardní typografická řešení (např. psaní 14ti místo "čtrnácti", psaní některých termínů s velkým 

počátečním písmenem apod.). Mnohdy je třeba vynaložit mnoho úsilí na to, abychom dešifrovali, co se autor 

snaží sdělit. To souvisí i s používáním slova kvalita v několika významech a zaměňováním "růstu hodnocení" a 

"růstu počtu hodnocení" (str. 80). Co se týče struktury práce, teoretická a analytická část by mohly být lépe 

propojené (viz konceptuální nedostatky zmíněné výše). Kapitola "Interpretace výsledků" zahrnuje víc než jen 

interpretace, a proto by měla být rozdělena nebo přejmenována. I přesto, že práce podle diplomanta prošla 

nezávislou korekturou, je v ní poměrně mnoho překlepů a nikoli hrubých, ale přesto nepříjemných chyb 

("patnácti minutových", str. 53, atd.) To je vzhledem k atraktivnímu a kvalitnímu obsahu škoda. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce je i přes některé formální a konceptuální nedostatky velmi originální a přínosná a doporučuju hodnotit 

známkou výborně. 

 

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

5.1 Na str. 82 mluvíte o procentuálních změnách skóre po uvedení v TV. Jak byste ho vysvětlil? 

5.2 Co myslíte ekonomickým užitkem na str. 24? 

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! 

 


