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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ +VÝSLED

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNE pnÁcn
vvolňuitečíslicínasmi.T_z_:_+_s(,ryuo.ne_u,l'-nidob,é_dob,é_do,tut"čni-:n31_oll11,!l;9

iknutím" zakíížku rané hodnoceni

K6MENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu rnýsledné práce, případně konkrétní popis hlavních tlýtek)

práce se zabyváinfografikou v televizním 
"p.uuoaujuui 

Lonmetne se věnuje grafickému l"ýroku a 3D animaci,

jejichž zaŤazováníao zpravoda.lských materiá,lů časio osciluje na hraně únoinó funkčnosti a mnohdy překračuje

rámec reality, a to napříč vseŇ cáloplošnými televizními sianicemi, Autor pracuje velmi dobře s odbornou

literaturou, jejťž závéry"r,oane wuživáv praktické části práce, kde provádí analýzu těchto prvků infografiky ve

"pravoaalsřlich 
relacích ČT, TV Nova a Prima f amily,

3. HODNOCENÍ KONEČNE PODOBY
Vvolňuite číslicí na šká|e 1 - 2 - 3 - 4 - 5

vÝslnlNn pRÁcE
vríhorné - velmi dobré - dobré - aqstateene - neOost*

POSUDEK BAKALÁŘsxn DIPLoMovn pnÁcn
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tezí, odchýleníje
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Odchyiuje se od

tezí. odchýleníje
v práci
zdůvodněné a.je
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Technika práce

Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezi apráce,případně konkrétní popis hlavních rnýtek)

Hodnocení známkou

Relativní é literatury ke zvolenému tématu

pochonení zpracované lite

ŇIád""tl r, 
"|""élechniky!pl399y4qí 

materiálu

iadu, podloženost závěru

Hodnocení známkou

struktura
Funkčnost a přiměřenost oznámkového aparátu a odkazrl

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení,)

Dodržení citační normy (p"k,rd ,. 
" 

t.rt" 
"pakovaně 

objevují pasáže přejaté

bez udani zdroje, hodnoiie stupněm 5. pokud v textu zjistíte přejaté pasáže

|aauune neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci

k'obhajobe a ve ,,zdůvodnění v případě nedo.poručení" navrhněte, aby



: ;: '; ; ; ... ;kovaně porušována platná---.-=-Jurykorá 
usrylistická úroveň práce (pokud je op

l;Úi,k".. práyqplsne normv, nodn

á-vněnost a vhodnost př
/

K6MENTÁŘ (slovní hodnocení podoby rnýsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

4. SHRNUJící rounNrÁŘ Ho'N.TITELE/KY (celkové hodnocení l}sledné práce' její silné a slabé

;*;;;"""*;"ť""T"",",#:ffiffii!iilzaměřilna 
aktuální problém stále intenzivnějŠÍho PronikánÍ.

virtuálních grafických p*kň'#ntického "r""ir"irr" "pravodajstvÍ, 
Práce obsahuje vŠechnY náleŽitosti

;,"ňi;pru"ú r. Jh;j;# Navrhuji hodnotit ji známkou rnýborně.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMAN KA MUSÍ vYJÁpŘtr:

6. NAvRHovANÁ ZNÁMKA ("kliknutím" zakíižkqte lYbrané hodnocení)

výborně fi - velmi dobře ! - aorr, ! - nedoporučuii k obhajobě l
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srk rríoii útu příďuš né k ate dry !


