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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
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
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Úkolem diplomové práce L. Pečeně bylo zmapovat posun v práci televizních moderátů po zavedení
kontinuálního zpravodajského vysílání ČT24. V teoretické části práce se autor věnuje terminologickému
vymezení moderátorské profese, jejím žurnalistickým aspektům a srovnání s obdobnými činnostmi. V praktické
části rozebírá dopolední kontinuální vysílání ČT24 v období 24. 5. 2010 . 28.5.2010.
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
2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
2
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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
3

3.5

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Věcná a faktografická nedůslednost (např. str. 3 - úvodní odstavec kapitoly 1.1 Vznik ČT24 - taxativní výčet
zpravodajských pořadů neúplný). Analytická část práce má v některých závěrech spekulativní charakter (viz.
např. příloha č.3 a z ní vycházející závěry,) není také dostatečné popsaná metodika výzkumu. Méně zdařilé
zvládnutí techniky zpracování materiálu, zejména při preciznějším formulování specifik jednotlivých pozic
moderatorské profese v rámci kontinuálního vysílání. Převaha odborné literatury slovníkového a
encyklopedického charakteru. V práci se vyskytuji překlepy a stylistické nedostatky (viz. str. 3, 21, 22, 23),
chybné značení příloh a v odkazech na literaturu jsou uváděny různé roky vydání, které se neshodují se
seznamem použitých titulů (např. str.23 - Klein, 1998, str.24 - Klein, 1995; dále str.25 - De Vito, 2004, str.27 De Vito, 2001 a v použité literatuře je rok vydání 2008).
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
|Přes výše uvedené připomínky práce splňuje podmínky pro přijetí k obhajobě. Práci doporučuji k obhajobě a
navrhuji známku velmi dobře.
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!

