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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) 
Nejvýznamnější změnou bylo to, že autor upustil o původního záměru podat vývoj vědomostních televizních 
soutěží v českém prostředí a omezil se na období 1993-2012 a tomu přizpůsobil i techniku zpracování. Změnu 
v úvodu připomíná a vysvětluje a změna po mém soudu práci na jednu stranu prospěla, neboť původní záměr by 
pravděpodobně vedl ke značné  povrchnosti, na druhou stranu autora znejistěla, neboť oslabila vývojovou 
perspektivu (avizovanou slovem "proměna" v názvu) a vedla autora k zásadní a ne zcela promyšlené redefinici 
cíle práce ("…zda při domestikaci naše štáby vloží alespoň trochu čehosi českého…", s. 29).  
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor provedl solidní rešerši literatury (cením si, že našel diplomové prácce na toto téma na různých vysokých 
školách v ČR, neboť téma se objevuje i na pedagogických fakultách), a to včetně časopisecké produkce, a tuto 
literaturu vhodně (byť namnoze nekriticky - zvláště u Holmesové, na níž je dost závislý) aplikoval. Materiál je 
zpracován spíše popisně (viz kap. 3.1, kde je fakticky jen přehled pořadů se stručnou charakteristikou, a pak 
znovu  kap. 4, kde jsou pořady podrobněji popsány, leč bez jasně probrané metody zpracování).  
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je napsána vcelku jasným výkladovým stylem, v zásadě přiměřeně pracuje s odkazy a poznámkovým 
aparátem, jeho odkazování je ale informačně chudé (neuvádí stránky, viz pozn. 6) a ne zcela důsledné (s. 4 
v textu u Holmesové, při úvaze o proměně televize v autoritu, s. 11, ad.) a místy z druhé ruky (Derrida přres 
Holmesovou, s. 5). Autor od počátku ne zcela jasně vymezuje předmět svého zájmu, což se projevuje ve volném 
zaměňování pojmů kvízová soutěž a vědomostní soutěž. Autor správně zařazuje do textu výklad o pojmech hra a 
soutěž, citelně ale ve struktuře práce chybí pojednání o kategorii "vědomosti" a přístupu k ní (což by byl vhodný 
rámec pro typologické odlišení soutěží typu O poklad Anežky české a typu Chcete být milionářem?. Nevhodná je 
neúměrně dlouhá a fakticky nevyužitá ukázka z pořadu na s.  51-54(!), ta by měla být v příloze a jn na ni 
odkazovat. Místy autor volí méně obratné formulace ("Předmětem zkoumání tohoto textu je…", s. 4) a 
publicismy ("… přebáríní ametických originálů se zalíbilo… programovým  ředitelům…", s. 23, "malebný hravý 
duch z éry Jan Pixy", s. 29, ad.), nesprávně užívá adjektivun "zábavný" ve významu "zábavní" (viz. např. s, 10), 
někdy sklouzává k nepodloženým tvrzením ("rozpustilejší" moderátoři, s. 15). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autor předložil práci na zajímavé téma a prokázal, že se v problematice televizních soutěží bezpečně orientuje. 
Text jeho práce v zásadě splňuje nároky kladené na diplomové práce, je ale spíše popisný, s málo propracovanou 
technikou zpracování. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


