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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Štefánková Aneta  
Název práce: Publicistické prvky v dokumentárním pořadu České televize 13. komnata 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: David Jan Novotný 

Pracoviště: FSV UK, IKSŽ, katedra žurnalistiky 
 
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) 
Cíle práce bylo dosaženo, technika práce je jasně promyšlená, struktura je jasná a přehledná. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomantka se bezpečně orientuje v žánru dokumentární tvorby a publicistiky, je schopna přesně a jasně 
formulovat rozdíly mezi dokumentárním a publicistickým pořadem. Analytickou techniku, kterou zvolila, zvládla 
dobře, výklad je jasný srozumitelný, se závěry nelze než souhlasit.   
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 

1 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce dává jasně tušit, že diplomantka věděla, kam chce dospět, co chce dokázat a jak vést čtenáře, aby 
se v textu neztratil. Základní orientace v žánrovém vymezení, princip výroby pořadu a následně tři sekce rozboru 
a srovnání vybraných dílu pořadu 13. komnata včetně závěrečných shrnutí tvoří kompaktní celek. Jazyková a 
stylistický úroveň je prosta klišé a neobratností, přílohy, tj. tabulka se seznamem natočených a odvysílanách dílu 
3. komnaty a rozhovory s tvůrci pořadu vhodně doplňují celou práci.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Zpracování pořadu 13. komnata je v tomto rozsahu, tj. jako případová studie, zcela původní, možná by stálo za to 
vyhledat mediální ohlasy a komentáře, ktreré se objevily jednak na internetových stránkách ČT, ale i v tisku, aby 
bylo lze lépe dokumentovat jisté zmatení při určení žánru zmíněného pořadu, resp. formátu. Diplomantka 
projevila svou důkladnost, když uvedla krátké profesní kariéry zmiňovaných režisérů i "otevíračů", z textu je 
patrné, že věnovala dostatek času na to, aby jednotlivé tvůrce a dramaturgyni vyzpovídala a dozvěděla se o 
předmětu svého zkoumání co nejvíc. Důležité je, že diplomantka nesledovala jen publicistickou rovinu pořadu, 
ale neponechala stranou ani obrazovou stránku, na druhé straně jakoby opomenula stránku zvukovou, která 
nezanedbatelným způsobem může anebo nemusí ovlivnit emocionální vyznění jednotlivých dílů, zvláště pak 
úvodní znělku a jeji grafickou podobou a její závěrečnou variaci. To ovšem nic nemění na faktu, že jd o kvalitní 
bakalářskou práci.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Viděla jste 13. komnatu Tomáše Hanáka z roku 2006? Jak byste ji charakterizovala? 
5.2 Napadlo vás vyzpovídat aktéry zmiňovaných dílů a zjistit, co je vedlo k tomu, že v pořadu byli ochotni 

vysoupit? 
 
 
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! 
 


