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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) 
Autor se odchýlil od schválených tezí. Má to různé důvody, jedním z nich je to, že zvolené téma patří k těm 
nejdynamicky se proměňujícím a že situace v době schvalování tezí (jaro 2011) a v době odevzdání práce (jaro 
2012) je v daném oboru odlišná. Na dodržení tezí se negativně "podepsalo" i to, že se v průběhu práce vyměnil 
její vedoucí (začal jsem s autorem spolupracovat až letos v březnu), takže do určité míry padá odchýlení i na mou 
hlavu. Na druhou stranu si myslím, že toto odchýlení celkově práci prospělo a chtěl bych dát autorovi možnost, 
aby práci obhájil. 
 
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 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor zpracoval dostatečné množství literaturu, v potřebné pestrosti. Teoretické části chybí přesnější struktura, 
jasnější vysvětlení termínů a účelná práce s fakty. Řekl bych, že se mohl držet hesla "méně znamená více", 
některé informace jsou uvedeny bez souvislosti k tématu a tezím.  
 
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 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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 

1 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Citace i práce se zdroji, poznámkami atd. je formálně v pořádku. Struktuře by prospěla větší přehlednost a 
logičtější uspořádání. Platí to i o grafické úpravě, která čtení práce spíš komplikuje, než aby mu pomáhala. Práce 
je psaná ve slovenštině, taže jazykovou úroveň nejsem zcela kompetentní hodnotit. Co se týče stylu, někdy je až 
příliš "novinářsky" uvolněný, prospěla by mu větší věcnost a přesnost. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autor si vybral složité a komplikované téma. Jeho ambicí bylo teoreticky zpracovat formy distribuce televizního 
kanálu, a v praktické části pak prozkoumat, jak si tyto různe formy vedou u uživatelů. Nutno říct, že se mu to 
povedlo jen zčásti. 
 
Teoretická část postrádá zejména jasnou strukturu a logické členění. Není jasné, proč se autor věnuje některým 
technologiím velmi důkladně (zejména IPTV), proč se zaměřuje na konkrétní technologické platformy 
(MobiTV), a nikoliv na jiné. Netvrdím, že to je na škodu nebo že by se jim autor neměl věnovat. Ale neuspěl v 
tom to hodnověrně vysvětlit. Na druhou stranu platí, že se autorovi podařilo dostat do textu všechny relevantní 
informace. Zjevně pracoval s velkým množstvím literatury a Problém je v jejich začlenění do kontextu práce, 
někdy i v interpretaci. 
 
Autor prokázal schopnost relevantní fakta získat, vysvětlit a někdy i interpretovat. Je škoda, že teoretické části 
nedal více suverenity a přesvědčivosti. Čtenář musí po informacích a jejich interpetaci v textu pátrat, autor ho 
nevede myšlenkově k cíli a nedochází k přesně formulovaným závěrům. Dobrou ukázkou je kapitola srovnávající 
situaci v Česku a Hong Kongu. I pokud akceptujeme, že je v kontextu práce důležitá a potřebná (chápeme, že 
vznikla jen proto, že autor v Hong Kongu určitý čas studoval), tak nerozumíme úplně jejímu zařazení do 
kontextu. Je Hong Kong prezentován jako země, která je technologicky napřed a kam tedy spěje i vývoj v Česku, 
doufám, že to autor při obhajobě blíže vysvětlí. 
 
Praktická část je zajímavá a podnětná, na slabiny upozornil v textu sám autor (přiznává, že výzkum je 
nereprezentativní, a poznamenává, že by bylo zajímavé udělat stejný výzkum ve vzorku o generaci starším - proč 
to tedy neudělal?). Přiznal bych však autorovi scopnost takový výzkum provést, dobře zpracovat a správně 
interpretovat.  
 
Celkově hodnotím práci známkou dobrou a předpokládám, že se mu - po objasnění některých nejasností - podaří 
práci obhájit. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Vysvětlete, v čem vidíte hlavní změnu v distribuci televizního zpravodajství v posledních letech a proč 

jste se tolik zaměřil na technologie IPTV? Proč je stavíte tak výrazně do protikladu s internetovými videi? 
5.2 Můžete blíže vysvětlit smysl kapitoly o Hong Kongu, proč jste ji do práce zařadil a jaký v ní má význam? 
 
 
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! 
 


