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1. VZTAH SCHVÁLENÝcHraziA VÝSLEDNE pnÁcn liknutím" zakyížkui brané hodnocení

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahuíezí apráce, případně konkrétní popis hlavních v,_ýtek)

Autorka se analyzovala televizní sérii 13. komnata z několika hledisek, musela si redefinovat některé genologické
pojmy (pojímané v televizní praxi velmi vágně) a na základě shlédnuť,ých dílů série provedla jejich zevrubnou
analýzu z hlediska struktury i tvůrčích hledisek. Je to práce, v níž autorka na reperzentativním vzorku uvažuje o
mezích publicistiky a dokumentu, je vidět, že během psaní si mnohé sama ujasnila.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNE pnÁcn
tečíslicí naškále l -2 3,4 5 (výborné-velmtdobré-dobré-dostatečné-nedostatečne

Hodnocení známkou

2.1 Re|ativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu

2.2 pochooení zoracované literaturv a schoonost ii aolikovat
2.3 zv ládnlíí zvo lené techn i kv zor acoy áni materi á1 u

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu l}sledné práce, případně konkrétní popis hlavních \,Ytek)

Autorka pracuje s relevantní literaturou (mnoho jí v našem kontextu není), je schopna její terminologii i teze
aplikovat na své téma, zároveň zpracováním přináší k tématu vlastní, nov,ý pohled podložený vlastním
zkoumáním.

3. HODNOCENÍ KONEčNE PoDoBY VÝSLEDNE pnÁcn
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Technika

iuite čislici na škale l 2 velml dobré - dobré - dostatečné - nedostatečné
Hodnocení známkou

3.1 struktura práce
,\.Z Funkčnost a ořiměřenost noznámkového aoarátu a odkazů
J.J Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
lrydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení" navrhněte, aby
s autorem bylo zaháieno disciplinární íízerlí.)



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokudje opakovaně porušována platná

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

2

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce l

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně koŇrétní popis hlavních \^ýtek)

Struktura práce je logická, jde od obecnému ke konkrétnímu, má své opodstatnění. Autorka odkazuje na

literaturu uměřeně, je schopná své téma lyložit nejen strukturovaně, ale i stylisticky vhodně, jen ještě není

"vypSaná",

4. SHRNUJÍcÍ ronnnNrÁŘ gonNoTITELE/Ky (celkové hodnocení v,ýsledné práce, její silné a slabé

stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Řekl bych, žejde o práci podnětnou a inspirativní, Je to poctivá případová studie, která vhodně problematizuje

otázku prolínání žánrův televizním formátu a vykračuje tak na pole teoreticky u nás málo zpracované. Jsem

zvědav, jak budou její výstupy hodnotit samotní autoři série. Diplomantka přistupovala k práci velmi poctivě,

pravidelně konzultovala, byla schopna v pravou chvíli zastavit "ponor" do tématu a sběr materiálu, který by ji
mohl zahltit a práci vl,tvořila ze získaných podkladů se značným časovým předstihem, tedy byl čas i najejí
obsahovou ijazykovou korekc . Jsem s výsledkem i s průběhem tvorby spokojen.

ÁlrĚry. K NtMž sE pŘl oBHAJoBĚ I VYJADRI

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně fi- velmi dobře ! - Oonre n - nedoporučujikobhajobě E
ZDŮVODNĚXÍ V PŘÍPaDĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: Podpis:

5. OTAZKY NEBO NAMETY. K NIMZ SE PRl OBHAJOBE DIPLOMAN,I,(KA) MUSI VYJ
5.1 Obiasněte vztah termínů "vysílací okno", "televizní formát" a"televizni žánr" .

5.2 Je tedy nazákladě Vašeho zkoumání série 13. komnata opravdu "dokumentátlím filmem", jak je
autodeklarován?

Hotouý posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elekíronicky na cdresu
se kreíaridíu n řísI ušn é kaíed rv !


