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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)

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 4
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor využíval hodně zahraniční i domácí internetové zdroje. Pracoval s českými odbornými periodiky, z nichž 
čerpal informace o MTV a Óčku. Výhrady mám ke způsobu zpracování tématu. Domnívám se, že autor se měl 
výrazně více věnovat česko-slovenské MTV. Autor jen velmi stručně uvedl některé pořady, ale očekával jsem, 
že ve větší míře bude sledovat programové schéma MTV a charakterizovat jednotlivé pořady. Stejné tak u 
televize Óčko. Tím pádem je porovnání těchto televizí méně zastoupeno, než by odpovídalo tezím. Osobně bych 
uvítal, pokud by autor daleko více porovnával programy MTV a Óčko, aby bylo zřejmé, jaké jsou společné 
prvky a jaké rozdíly. Jaké postupy používají televize k oslovení diváků. Myslím si, že u analýzy programu MTV 
v prvních dvou letech vysílání jsou velké rezervy. Čtyři strany věnované programu jsou vzhledem k tématu dost 
málo.    

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 3
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 2



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.)

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 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je přehledná. Autor odkazuje na všechny používané zdroje. U odkazů na tištěná média by měl 
být vždy uveden také ročník. Problémem textu je jeho jazyková a stylistická úroveň. Práci by prospěla důsledná 
korektura, protože v textu zůstala řada chyb ve shodě podmětu s přísudkem. Také stylisticky by měl být text 
více propracovaný. Přílohou práce mohla být programová schémata česko-slovenské MTV a Óčka. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Když autor podával teze, tak počítal s tím, že bude mít přístup k interním informacím MTV, což se ale pak 
nesplnilo, čímž se autorova práce zkomplikovala. Byl tedy poté odkázán hlavně na internetové zdroje a odborná 
periodika. Autor zachytil vznik česko-slovenské mutace MTV a okolnosti tohoto vzniku. Byl jsem sice 
konzultantem textu, ale bohužel jsem jej viděl poprvé až po odevzdání, čímž mi tedy autor nedal možnost jeho 
podobu ovlivnit. Myslím si, že absence času se podepsala na výsledné podobě. Jak jsem uvedl, tak některé 
kapitoly mohly být podrobněji zpracovány - hlavně analýza programu. Více mohlo být rozpracováno, jakým 
způsobem hudební kanály oslovují své diváky. Bohužel podobu textu také ovlivňuje nedostatečná korektura.    

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

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

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry!




