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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Pillmaierová Kamila  

Název práce: Minuta z přírody - analýza televizního pořadu 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Jirků Jan 

Pracoviště: KMS IKSŽ UK FSV (interní doktorand)  

 

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) 

Předložené teze vymezují cíl práce, plánovaný postup jejího tvoření a způsob uchopení tématu spíše obecně  

a zeširoka. Vlastní text z této osnovy vychází, přičemž hned v úvodní pasáži jsou cíl, postup i uchopení tématu 

konkretizovány. Výsledek tedy není s tezemi v rozporu.  

 

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 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

Autorka nejprve důkladně představila sledovaný pořad a žánrově i programově ho zařadila. Následně provedla 

jeho sémiotickou analýzu, ale také zhodnocení jazykové úrovně. Využila též teorii narativity a teorii řečových 

aktů. Svá zjištění vyhodnotila v závěrečné pasáži. Aby mohla kombinovat různé druhy analýz, nejprve si musela 

studiem odborné literatury osvojit jejich podstatu i možné způsoby užití a pochopit postupy nezbytné pro jejich 

zdárnou realizaci, s čímž se úspěšně vypořádala.  

 

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 1 

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.) 

1 



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 1 

 

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

K výsledné podobě práce není zapotřebí mít nějaké výrazné výtky. S výjimkou občasných nedostatků 

zapříčiněných oddělováním těsných přívlastků čárkami či jiných drobných pravopisných chyb, obzvláště 

v interpunkci, jež by nepochybně bývaly mohly být eliminovány při důslednější závěrečné korektuře, lze text  

po jazykové a stylistické stránce hodnotit kladně. Připomínku je však zapotřebí směřovat ke způsobu odkazování 

do zdrojů. V některých případech je uvedena konkrétní strana (strany) dokumentu, z nějž bylo citováno  

či parafrázováno, zatímco v jiných případech, kdy by bylo vhodné užití téhož formátu odkazu, je odkazováno  

ve vší obecnosti na celý dokument. Výpovědní hodnotu výstupu zvyšuje přepis rozhovoru s Václavem 

Chaloupkem umístěný v příloze.    

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka předložila bakalářskou práci, která přináší široký teoretický exkurz do problematiky možných přístupů  

ke studiu televizních pořadů z pozice teorie sémiotiky, analytickou část, v níž jsou uplatněny nastřádané 

teoretické poznatky, a závěrečnou pasáž, jež nabízí vyhodnocení a shrnutí dílčích zjištění. To vše tvoří pospolitý 

celek prokazující, že pisatelka se v problematice orientuje. Na pořad Minuta z přírody či na obdobné televizní 

magazíny by se mohlo nahlížet i jinými způsoby, takže prostor se pro případnou další vědeckou činnost v tomto 

směru určitě nabízí. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm VÝBORNĚ. 

 

 

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

5.1 Na které televizní stanici (či stanicích) by podle vašeho názoru bylo nejvhodnější vysílat pořad Minuta 

z přírody a jaké by mělo být jeho časové zařazení do programu, aby jej sledovalo co největší množství 

diváků? Proč? 

5.2 Víte o nějakém televizním pořadu ze zahraničí, který by měl stejný (nebo alespoň podobný) obsah  

a formát jako Minuta z přírody? 

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

             4. ledna 2012                                                                                         PhDr. Jan JIRKŮ 

 

 

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

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 

 


