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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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Odchýlení oproti předloženým tezím je minimální a odůvodněné.
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
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)
Autor si zvolil náročnou analytickou metodu, kterou výborně zvládl. V teoretické části prokazuje, že se tématem
i metodologií seznámil velmi podrobně. Jednotlivým aspektům je věnován ve výkladu přiměřený prostor. Téma
je uchopeno s jasným záměrem a evidentní snahou o co největší objektivitu, rizika kvalitativní analýzy autor
jmenuje sám a je si jich vědom. Práce představuje vyvážené spojení teoretických poznatků i prakticky
využitelného výstupu, může sloužit jako inspirace tvůrcům televizního textu, ale je i určitým teoretickým úvodem
do problematiky.
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
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
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
3.5

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

1
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Téma specifického televizního pořadu podal srozumitelně, aniž jazykově vybočil z vědeckého diskurzu, jeho
výklad je systematický a jasný, čtenáře uvádí do problematiky a provádí jej celým procesem výzkumu.
V problematice se orientuje velmi dobře, což dokládá zodpovědný přístup k práci jako takové. Po jazykové
stránce není co vytknout.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Původní práce s praktickými aspekty zpracovaná převažující formou sémiotické analýzy je jistě přínosná. Autor
musel nastudovat jak metodologii, tak problematiku mediálních účinků, jediné, co by mohlo práci zdokonalit, by
bylo doplnění o aspekty psychologie chování mladých lidí. Práci v každém případě doporučuji k obhajobě jako
výbornou.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Zajímalo by mne, zda má autor praktické zkušenosti s televizní nebo filmovou tvorbou a pokud ano, jak
mu to pomáhalo při tvorbě této analýzy.
5.2
Existují obdobné TV pořady v zahraničí?

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!

