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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)
V rámci přípravy nové verze bakalářské práce jsme se s autorem dohodli, že bude vhodné, když prodlouží 
sledované období do léta 2012. Původně končil v prosinci 2011. Je pro jeho práci přínosné, když bude moci být 
aktuální hlavně při otázkách zachycení komunikace televize s divákem a používání marketingových nástrojů.   

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor v bakalářské práci předkládá základní informace o historii MTV. Poté již přechází k zachycení počátku 
vysílání česko-slovenské MTV. Pracuje s texty z internetu i odborných periodik. Někdy ale není moc jasné, co 
je obsahem těchto textů - dvakrát Josef Vlček v Reflexu, fejetonový komentář autorky Guziurové na internetu. 
Právě tyto texty vyjadřující nějaký názor by mohly být více popsány. 
Myslím si, že autor by skutečně měl ještě větší pozornost věnovat programu. Proti květnové verzi práce sice 
pohled na program rozšířil, ale stále to ještě pokládám za nedostatečné. Vzal si k rozboru jeden den v týdnu, ale 
podle mne by to měl být celý týden, aby bylo zřejmé celé programové schéma. Stále mi tam také chybí bližší 
charakteristika vysílaných pořadů - ze zahraniční i domácí produkce. Autor napíše, že česko-slovenská MTV 
má vlastní pořad Backstage, ale čtenář konkrétní informace o jeho podobě moc nezíská. Stejně tak ale by měl 
čtenář mít představu o vysílaných zahraničních pořadech, aby přesně věděl, co MTV vysílá a jak oslovuje své 
diváky.     

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 Struktura práce 3
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

2

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

2

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Ve struktuře práce by měla být ještě posílena pozornost programu. Poznámkový aparát je proveden dle citační 
normy. Jazyková úroveň by mohla být v některých pasážích více propracovaná. Není mi úplně jasné, co si mám 
představit pod přiměřeným množstvím zpráv v tisku k vysílání MTV (viz Závěr). Poznámka 37 - tam má být 
správně soutěž Hlas ČeskoSlovenska. Součástí práce by mohlo být logo stanice, fotografie moderátorů.  

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Jako konzultant bakalářské práce vím, že její vznik byl ovlivněn faktem, kdy autor neobdržel od televizní 
stanice původně slibované informace. Musel pak tomuto faktu uzpůsobit strukturu práce. V textu popsal 
začátky vysílání česko-slovenské MTV a ukázal i současné marketingové nástroje komunikace stanice s diváky. 
Jak jsem již uvedl, tak stále ještě ale není dostatečná pozornost věnována programu. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně –  velmi dobře – dobře –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry!




