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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) 

Struktura práce víceméně odpovídají schváleným tezím, ale vytýčeného cíle nedosahuje. Problémem je 

především technika, respektive absence metody. Slibovaná analýza prvních let vysílání připomíná spíše 

"dojmologii". Metodou porovnávání MTV a Óčka je rozbor vysílacího schématu "na základě osobních postřehů" 

(str. 3), což je pro akademickou práci nevhodné. Z roztěkané práce není ani jasné, v kterém období programy 

obou televizí autor zrovna porovnává. Na základě svých domněnek a výběrového přístupu například dochází 

k mylnéme závěru, že jejich "programová skladba je velice rozdílná" (str. 19), aniž by se detailně a přehledně 

zabýval samotnými programovými schématy. Během dne přitom obě televize vysílají minimálně tři hudební 

bloky, které si konkurují časově i obsahem (Ranní fresh (Óčko) vs. Budíček (MTV), Óčko hity vs. MTV Hits, 

Paty Ride (Óčko) vs. Party Zone (MTV)). Adekvátním srovnáním by tedy byla například obsahová analýza 

výběru vysílaných klipů v těchto blocích a jejich předpokládaných cílových skupin. V tezích si autor techniku 

určil velmi vágně a její následná absence je jednou z největších slabin celé bakalářské práce, která se k cíli dobírá 

především na základě dojmů autora.  

 

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 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 5 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 5 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autor pracuje především s vlastní a poměrně bohatou rešerší článků. Neuvádí ale metodiku výběru, takže není 

jasné, která média, v jakém období a proč sledoval. V kapitole o vzniku MTV "pohledem tištěných médií" cituje 

paradoxně převážně internetové zdroje. Tvrdí, že sledoval odborné časopisy, ale ignoruje tištěné časopisy jako 

Filter, Rock & Pop či Report, jejichž oborem byla populární hudba, v té době vycházely a nástupem hudební 

stanice se logicky zabývaly. Na straně 12 tvrdí, že hudební servery se MTV nevěnovaly, o dvě strany dál sám 

cituje článek "Proč se bojím české MTV" z Musicserver.cz. V textu je i řada věcných chyb. Na straně 3 autor 

tvrdí, že jedním z kanálů CET 21 je Galaxie, naopak nezmiňuje Nova Cinema. Současným generálním ředitelem 



Óčka není Jiří Balvín, jak tvrdí na straně 15, ale Štěpán Wolde. V části o historii MTV chybí údaj, na jakém 

území stanice vysílala. Na straně 7 bez odkazu uvádí, že MTV stála "podle mnohých" za rozmachem heavy 

metalu. Jako mobilní platformu šíření Óčka úvádí jen iPhone (iOs), stanici lze naladit i na telefonecch a tabletech 

se systémem Android či Windows phone, atp. Velkým problémem práce je časová neukotvenost při srovnávání 

MTV a Óčka. Například internetové stránky obou televizí navzdory vymezenému časovému období srovnává 

(zřejmě) dle jejich podoby z roku 2012. Závěry, ke kterým dochází, několikrát sám označuje jako dojmy. A práce 

bohužel skutečně je povětšinou soupiskou dojmů z vysílání dvou hudebních televizí, které chybí vnitřní logika a 

podloženost závěrů (viz například kapitola o hudebních cenách MTV či závěr práce). Bakalářská práce také není 

vhodným prostorem pro sdělování pocitů, zda se autorovi líbil sledovaný článek, jak to činí na straně 14. Oproti 

tomu v práci chybí metodologicky ukotvený popis hudební dramaturgie, programového schématu, jeho proměn 

v průběhu dvou let vysílání, případně srovnání s konkurencí.  

 

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 4 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 

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 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

5 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 4 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Pravopisem předložená podoba neodpovídá požadavkům kladeným na bakalárskou práci. Opakovaně se v ní 

vyskytují gramatické chyby v interpunkci, shodě přísudku s podmětem, psaní velkých písmen a překlepy 

(namátkou: "the Buggles" (str. 5), "popový umělci" (str. 8), "Jacksnovým" (str. 8), "MTV Unplugged se stali 

jedněmi z nejznámějších pořadů" (stále str. 8), "Po předchozím Marešovo moderování hitparády Eso" (str. 11), 

"ceny dělali reklamu" (str. 24) atp.) To samé platí o stylistice ("svět MTV nebyl jenom o klipových pořadech" 

(str.8), "Proti hrál fakt jeho vyššího věku" (str. 11)). Některé věty vůbec nedávají smysl ("Díky nekonvenčnímu 

stylu, ukazující denně prostřednictvím svého programu, ovlivnila krom  módních stylů i tvorbu filmovou a 

seriálovou." (str. 9) či "Pomoci nedokázala MTV samozřejmě jen režisérům." (str. 9)). V poznámkách haprují 

fonty či velikosti písma (str. 6) a jsou v nich překlepy ("Aus" místo "Aust" v poznámce 36). Chyby jsou i v 

anglickém abstraktu ("The the second part"), v obsahu nesedí číslování, některé řádky jsou podtržené, jiné ne. 

Nestandardní je i absence překladu anglických citací z článků. Práce nemá žádné přílohy. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Přestože podle předložených tezí by obsah práce mohl být přínosný, autor ji pojal především jako kompilát 

článků z internetu s vlastními komentáři. Vzhledem k nepodloženosti závěrů, metodě a četným pravopisným, 

stylistickým i faktickým chybám je v předložené podobě neobhajitelná. Proto před obhajobou doporučuji její 

citelné přepracování.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 



Práci nedoporučuji k obhajobě především kvůli neodpovídající gramatické a stylistické podobě a věcným 

chybám. Kvůli chybějící metodě jde navíc spíše o soupisku dojmů, takže není přesvědčivá a přínosná pro 

obor ani po obsahové stránce. 

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


