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1.vzTAH sCHvÁLENÝ'cH TEzIa vÝsr,nDNÉ pnÁcn
Odchyluje se od
tezí,odchflení je
v práci
zdrivodněné aje
vhodné

liknutÍm..zakŤižkuite

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

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

KOMENTÁŘ (stovní hodnocení vztahu tezi apráce, pfipadně konkrétnípopis hlavních vytek)
V1isledná práce odpovídá v zásadě schválen;im tezim, fak,, že autorka oproti nim rozšÍĚilajednotlivé kapitoly, je
tŤebahodnotit jako prospívajícícelkové strukhrŤepráce. Stejně tak kvalitě práce prospělo, žeupustila od
metod, které by mohly bjt vykládany nejednoznačně.
někÍeqich \^j7zÍQmn}ich

2.HoDNocENÍoBsAHU vÍsr,noxÉpnÁcB

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

2.r

z.z
2.3
2.4
2.5

Relativní riplnost Zpracované literafury ke zvolenému témafu
Schopnost kriticky whodnotit prostudovanou literaturu a aplikovatii
Uroveř zpracování materiálu, resp. zv|ádnutítechniky empirického rn.izkumu
Schopnost sestavit a použítsoubor metod pŤiměŤenÝcíli
PŮvodnostpráce, pŤínospráce k rozvoii oboru

Hodnocení zrámkou
I
I
I
I
I

konkrétlrípopis hlavníchvytek)
KOMENTÁŘ (slovníhodnoceníobsahuvfslednépráce, pŤípadně
.
její
pro schopnostzasad|tzávěry do širších
pro
i
ale
originalifu,
Práce povaŽujizave|mipŤÍnosnounejen
pfisfupk programové
nabídceve
pŤehodnucuje
Českátelevize
souvislostí.Vztrledemk tomu, žev současnosti
prokénata
prakticky.
pŤÍnos
Autorka
práce
imačny
m
že
mít
dnech stiítníchsvátkri čivjzramnfch dnťr,
schopnostvfborně pracovats literaturou,oprotitezÍmpŤidalai dalšítifuly. Logičnostv'.fkladui podloženost
záv ěrftnelze zpochybnit.
3. HoDNocENÍ

KoNEčNn pooogy

Vvnlřuite číslicínaškále | _2_3

3.1
3.2
aa
J.J

3.4

vfsr'nDNÉ PRÁCB

_4 - 5 (rnÍborné-velmidobré_dobré_dostatečné_nedostatečné
Hodnocení zrámkou
práce'
podloženost
I
závěni
Losičnost strukturv
gie
I
oboru
Zvládrnfti termino lo
pŤiměŤenost
pozrámkového
I
aparáhl
Funkčnost' roveř'
pasáŽe
pŤejaté
(pokud
1
se v textu opakovaně obievují
DodrženícitačnínoÍmy

3.5
3.6

bez udiínízdroje, hodnoťtesfupněm 5. Pokud v textu zjistíte pŤejatépasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlasbrí zjištění,nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdťtvodněnív pŤípaděnedoporučenÍ.nawhněte, aby
s autoremlkou bylo zaháieno disciplinární Ťízení.)
Iazyková a stylistická uroveĎ pníce (pokud je opakovaně porušovánap|atná
!g4t!!kace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Qprávněnost a vhodnost pŤíloh,grafická tiprava

1
I

KOMENTÁŘ (slovni hodnocenípodobyvfslednépráce,pŤípadně
popis hlavníchvytek)
konkrétní
K podobě práce nemiímpodstatnfchvjtek.
4. SHRNUJÍcÍ xonnENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkovéhodnocenívfslednépráce, její si|néa slabé
stránky,privodnosttématua zavěrri apod.)
práci - autorkase zabyvátématem,kterédle méhonemá odpovídajícÍm
Jde o pŤÍnosnou
zprisobemzpracované
pro vnitŤnípotŤebuani Českátelevize.oceřuji takéautorčinpffsfup - ana|yzovatprogramovéschémajakékoli
televizemá ve vědecképráci smysljen tehdy,pokud lze dosažené
vfsledky zasadttdocelospolečenského
rrímce,
oddělit chyby programovychŤeditelŮod dlouhodobjch trendŮ'jimž se podŤizujekaŽďá,tedy i veŤejnoprávní
televize,pokud chce oslovovatvětšinového
diváka. Zprácejednoaračněvypljvá, že ce|oplošné
stanice
rezignovaly(a to p|ati zvelkéčástii pro Čr; na ambici vzbuzovatv divácíchhrdostna pŤíslušnost
k České
republice,vzbuzovatvnich zájem o historii zsmě,v ntžžijí,pŤemfšleto smysluudálostí,lrÍeré
tato společnost
povaŽujeza natolik zásadní,žeje pŤipomíná
státnimisvátky.S pracíjsem velmi spokojen.

5. oTÁZKY NEBo nÁnnĚry' , K NIMŽ sE PŘI oBHAJonĚ
Bl, t)
opr,o

5.1
5.2

M usÍw"lÁnŘrr
VYJ

Iví{autorkapocit, Že se pŤísfup
celoplošn1fch
stanicv posledníchletect anrěnil. k lepšímu
nebohoršímu?
Jak hodnotí autorka fal<t,že celoplošné stanice nemají ambici natáčetprivodní dramatická díla věnovaná
klíčovjm událostem našich děiin?

5.3
5.4
6. NAvRHovANÁ

ZNÁMKA

(,,kliknutím.,zabižIujte vybranéhodnocení)

vfborně X _ velmi dobŤet] _ dobŤet] * nedoporučujik obhajoběf]

zoŮvooxĚNÍv pnÍpaoĚxnooponuČpNÍ

4+c1,o\L
HotovÚ,

V^'lS \il
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ve dvou kopiích a zašIeteelektronicky na adresu katedry!

