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KOMENTÁŘ 1stovní hodnocenivztahutezí apráce, pŤípadně konkrétní popis hlavních vytek)
Práce odpovídá schválenym tezím.

2. HoDNocENÍ oBsAHU vÝsr.noNn pnÁcn

KOMENTÁŘ 1slowí hodnoceď obsahu vfsledné práce, pŤípadně konlaétní popis hlavních vytek)
Autor prokázal jednozračně schopnost pochopit a aplikovat použitou literaturu. Vytknout lze snad to, že se
nesnaŽil pouŽit literaturu, t'lkající se kvízovych show v americké televizi na pŤelomu padesá|fch a šedesátych let.
Skandál, kteď vyvolal podvod ve vědomosmí soutěži Twenty - one, se na 

"yuoji 
těchto programovfch typŮ

podepsal na několik desetiletí. Je tŤeba opravit twzeni autora, Že $o poŤady americké sítě stríhly zvysíLéní kv li
ned věfe divákťr. Po vyšetŤoviíní ve zvláštním rn.iboru Kongresu došlo ke mrěně pŤedpisri atelevize raději
inkriminované poŤady stíhly z vysílání (sledovanost byla stale velmi vysoká). Dalších ďicet let se pak pojem

Quiz Show nahrazoval v USA ozrračenÍm Game Show. Možná by bylo vhodné použít i nějakou současnou
literaturu zabyvajici se typologií televizrích žránru a formátŮ. ZaŤazování programovfch typ jako je Big Brother
nebo The Voice do kategorie Game Show není pŤíliš používané.

3. HoDNoCENÍ KoNEčNÉ PoDoBY vfsr,rnnÉ pnÁcB

I.VZTAIď SCHVALEFI-YCH TrcZTA VYSLEDNE PRACE
Odchyluje se od
tezí, odch;flení je
v práci
zdtivodněné aje
vhodné

Odchyluje se od
tezi, odchyleníje
v práci
zd vodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchylení není
v práci zdtivodněné
a není vhodné

VvnlĎuite číslicí na škále 1-2-3 -4 _ 5 (wborné _ velmi dobré - dobré _ dostatečné _nedostatečné

Hodnocení zrámkou
z.t Relativní riplnost zpracované literaturv ke zvolenému témafu 2
2.2 Schopnost kritickv whodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ii I
2.3 Uroveř zpracování materiálu' resp. zvládnutí techniky empirického wzkumu 2
2.4 Schopnost sestavit apauŽit soubor metod pŤiměŤenÝ cíli I
2.5 Privodnost práce' pŤínos práce k rozvoii oboru 1

Vvolřuite číslicí na škále | -2 - 3 - 4 _ 5 (wborné - velmi dobré _ dobré - dostatečné _ nedostatečné
Hodnocení zrámkou

3 . 1 Losičnost strukturv práce. podloženost závěrri I

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2
a a
J . J Funkčnost' roveř, pŤiměŤenost pomálrrkového apatátu I



3.4 Dodržení citační nolmy (pokud se v texfu opakovaně objevují pasáže pŤejaté
bez udiárrí zfuoje, hodnoťte sfupněm 5. Pokud v texfu zjistíte pŤejaté pasáŽe
vydrívané autorem neoprávněně za vlasfirí zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ',zdŮvodnění v pfipadě nedoporučenf. navrtměte, aby
s autoremlkou bylo zďrájeno disciplinrární Ťízení.)

I

3 .5 Jazykováa stylistická rirove práce (pokud je opakovaně porušována platrrá
kodifikace pravopisné normY, hodnoéte sfupněm 5)

I

3.6 oprávněnost a vhodnost pŤíloh' prafická prava I

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby qfsledné práce, pŤípadně konlaéfirí popis hlavních vytek)
Co se |iče konečné podoby práce, nemám pŤipomÍnek, jen bych upozornil na jisté nepŤesnosti v pouŽívané
terminologii - game show, quiz show atd.

4. sHRNu"rÍcÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení vjsledné práce, její silné a slabé
stránky, privodnost témafu a zixěril apod.)
Autor napsal práci, která je silná pŤedevšÍm v pasážích, likajících se vjvoje soutěžních poŤadri v Československu
a posléze v Č& rozboru jednotlivjch formátťr, ana\,zy prlsobení těchto formát na dívá|qy. obecně historická
část je zpracovarra dobŤe, nicméně s někter mi twzenÍmi by část historikti, specializujících Se na dějiny televize,
mohla polemizovat. PŤes drobné nepŤesnosti jde o práci kvalitní a hodnotÍm ji jako qfbonrou.

p,zru NEBo xÁnnĚry. K NIMŽ sE PŘI oBHAJoBĚ usÍ vy"lÁoŘrr

6. NAvRHovANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím., zakŤižkujte vybrané hodnocení)

vfborně X - velmi dobŤe n _ dobŤe n - nedoporučuji k obhajobě I

mŮvooxĚNÍ v pnÍpeDĚ NEDoPoRUČENÍ

á , l  (  f t ^ ^ 4
Dafum: ..{\. ]:..P. ... Íp.. }.*.. Podpis: Y^ilO^ \(^^^\

5. OTAZKY NEBO NAMETY. K NIMZ sE PRI OBHAJOBE DIPLOMÁNT(KA) MUSI VYJADRIT:
5 . 1 Je vynechrání forrnátri Pálí vám to? (2003) a Kolotoč (rŮ"aÉ verze od 1996) na TV Nova v práci mys|né?

Pokud ano. proč?
5.2 Proč je podle autora v programu tuzems\fch televizí v současnosti relativně málo soutěfuiích poŤadri,

když na mezinárodnÍm trhu je dostatek zajimavych forrnátŮ? Je to otÍykanízkého diváckého zájmu nebo
neochotv stanic v tomto Žárvuriskovat?

5.3 Jah! byl podle autora největší pŤínos soutěže Who Wants To Be A Millionaire nejen žánru' soutěží, ale i
vÝvoii televize v uplynulém desetiletí?

5.4 Pokoušela se Československá televize něiak inspirovat v zahraničí. tedy co se soutěfuiích poŤadri !Íče?


