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1. vzTAH sCHvÁLENÝ'cH TEzIa vÝsr,nDNÉ pnÁcn liknutÍm.. zakŤižkuite

KOMENTÁŘ (stovní hodnocení vztahu tezi apráce, pfipadně konkrétní popis hlavních vytek)
V1isledná práce odpovídá v zásadě schválen;im tezim, fak,, že autorka oproti nim rozšÍĚila jednotlivé kapitoly, je
tŤeba hodnotit jako prospívající celkové strukhrŤe práce. Stejně tak kvalitě práce prospělo, že upustila od
někÍeqich \^j7zÍQmn}ich metod, které by mohly bjt vykládany nejednoznačně.

2. HoDNocENÍ oBsAHU vÍsr,noxÉ pnÁcB

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu vfsledné práce, pŤípadně konkrétlrí popis hlavních vytek)
Práce povaŽuji zave|mipŤÍnosnou . nejen pro její originalifu, ale i pro schopnost zasad|t závěry do širších
souvislostí. Vztrledem k tomu , že v současnosti Česká televize pŤehodnucuje pfisfup k programové nabídce ve
dnech stiítních svátkri či vjzramnfch dnťr, m že mít práce imačny pŤÍnos prakticky. Autorka prokénata
schopnost vfborně pracovat s literaturou, oproti tezÍm pŤidala i další tifuly. Logičnost v'.fkladu i podloženost
záv ěrft nelze zpochybnit.

3. HoDNocENÍ KoNEčNn pooogy vfsr'nDNÉ PRÁCB

Odchyluje se od
tezí, odchflení je
v práci
zdrivodněné aje
vhodné

Odchyluje se od
tezi, oďcÍtyleníje
v práci
zdtivodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odch;flení není
v práci zdtivodněné
a není vhodné

Vvolřuite číslicí na škále | _2 _ 3 _ 4 - 5 írnÍborné _ velmi dobré - dobré _ dostatečné - nedostatečné
Hodnocení zrámkou

2.r Relativní riplnost Zpracované literafury ke zvolenému témafu I
z.z Schopnost kriticky whodnotit prostudovanou literaturu a aplikovatii I
2.3 Uroveř zpracování materiálu, resp. zv|ádnutítechniky empirického rn.izkumu I
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod pŤiměŤenÝ cíli I
2.5 PŮvodnostpráce, pŤínos práce k rozvoii oboru I

Vvnlřuite číslicína škále | _2_3 _4 - 5 (rnÍborné-velmi dobré_dobré_dostatečné_nedostatečné
Hodnocení zrámkou

3 . 1 Losičnost strukturv práce' podloženost závěni I

3.2 Zvládrnfti termino lo gie oboru I
a a
J . J Funkčnost' roveř' pŤiměŤenost pozrámkového aparáhl I
3.4 Dodržení citační noÍmy (pokud se v textu opakovaně obievují pasáŽe pŤejaté 1



bez udiíní zdroje, hodnoťte sfupněm 5. Pokud v textu zjistíte pŤejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlasbrí zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdťtvodnění v pŤípadě nedoporučenÍ. nawhněte, aby
s autoremlkou bylo zaháieno disciplinární Ťízení.)

3.5 Iazyková a stylistická uroveĎ pníce (pokud je opakovaně porušovánap|atná
!g4t!!kace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

1

3.6 Qprávněnost a vhodnost pŤíloh, grafická tiprava I

KOMENTÁŘ (slovni hodnocení podoby vfsledné práce,pŤípadně konkrétní popis hlavních vytek)
K podobě práce nemiím podstatnfch vjtek.

4. SHRNUJÍcÍ xonnENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení vfsledné práce, její si|né a slabé
stránky, privodnost tématu a zavěrri apod.)
Jde o pŤÍnosnou práci - autorka se zabyvátématem, které dle mého nemá odpovídajícÍm zprisobem zpracované
pro vnitŤní potŤebu ani Česká televize. oceřuji také autorčin pffsfup - ana|yzovat programové schéma jakékoli
televize má ve vědecké práci smysl jen tehdy, pokud lze dosažené vfsledky zasadttdo celospolečenského rrímce,
oddělit chyby programovych ŤeditelŮ od dlouhodobjch trendŮ' jimž se podŤizuje kaŽďá,tedy i veŤejnoprávní
televize, pokud chce oslovovat většinového diváka. Zprácejednoaračně vypljvá, že ce|oplošné stanice
rezignovaly (a to p|ati zvelké části i pro Čr; na ambici vzbuzovat v divácích hrdost na pŤíslušnost k České
republice, vzbuzovatv nich zájem o historii zsmě,v ntž žijí, pŤemfšlet o smyslu událostí, lrÍeré tato společnost
povaŽuje za natolik zásadní, že je pŤipomíná státnimi svátky. S prací jsem velmi spokojen.

5. oTÁZKY NEBo nÁnnĚry' K NIMŽ sE PŘI oBHAJonĚ opr,o usÍ w"lÁnŘrr

6. NAvRHovANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím., zabižIujte vybrané hodnocení)

vfborně X _ velmi dobŤe t] _ dobŤe t] * nedoporučuji k obhajobě f]

zoŮvooxĚNÍ v pnÍpaoĚ xnooponuČpNÍ

4+c 1,o\L Podpis: V^'lS \il

, Bl, t) M VYJ
5 . 1 Iví{autorka pocit, Že se pŤísfup celoplošn1fch stanic v posledních letect anrěnil . k lepšímu nebo horšímu?
5.2 Jak hodnotí autorka fal<t, že celoplošné stanice nemají ambici natáčetprivodní dramatická díla věnovaná

klíčovjm událostem našich děiin?
5.3
5.4

HotovÚ, , ve dvou kopiích a zašIete elektronicky na adresu katedry!


