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POSUDEK BAKALÁŘsKÉ DIPLoMovE pnÁcE

POZOR: V uyplřujte pouze do

Typ posudku (''kliknutím.. zakŤíEiljte platnou varianfu)
Posudek vedoucí/tro práce [l Posudek oponenta/lry !

Autor/ka práce
PŤíjmení ajméno: Halamásek Šimon

Název práce: LATE.NIGHT TALK SHov/ v UsA
Autor/ka posudku

PŤíjmení a jméno: Kruml Milan
Pracoviště: ČT

KOMENTÁŘ 1stovní hodnocení vztahu tezí apráce,pŤípadně konkrétní popis hlavních vytek)
Práce dle mého nénoruplně odpovídá schválen1im tezim

2. HoDNocENÍ oBsAHU vÝsr.noNÉ pnr(cn

KOMENTÁŘ 1slovní hodnocení obsahu q'isledné práce' pŤípadně konkrétní popis hlavních vytek)
Autor nflád|prácí s literaturou a zdroji dobŤe. Zejménačást, věnovanározhlasovému vysílríní v USA ve 30. a 40.
letech je z hlediska dějin médií cenná.

3. HoDNocENÍ KoNEčNÉ pononY vÝsLEDNÉ pnÁcn

1. vzTAH scHvÁLnlrÝcH TEZÍa vÝsr,nDNÉ pnÁcn liknutÍm.. zalďíž}<vite
odpovídá
schválen;fm
tezim

Odchyluje se od
tezi, odchyleníje
v práci
zdtivodněné aje
vhodné

Odchyluje se od
tezi, odchylení je
v práci
zd vodněné, ďe
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchylení není
v práci zd vodněné
a není vhodné

te číslicína škále | -2-3 -4 _ 5 (wborné_velmi dobré-dobré-dostatečné-nedostatečné
Hodnocení mámkou

2.r Relativní riplnost zpracované literatury ke zvolenému témafu 1
2.2 Pochopení Zpracované literafury a schopnost ii aplikovat I
2.3 Zvládnutízvolenétechnikynracovánímateriálu I
2.4 Logičnost vÝkladu' podloženost závěrŮ I

|r luitečísl icínaškále1_2-3-4-5(uÍborné_velmidobré-dobré_dostatečné_nedostatečné
Hodnocení zriímkou

3 . 1 Struktura práce 2
3.2 Funkčnost a pŤiměŤenost poanámkového aparáfu a odkazŮ I
a 4
J . J Dodržení citační nolmy (pokud se v texfu opakovaně objevují pasáže pŤejaté

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v texfu zjistíte pŤejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem zavlrastr zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve,,zd vodnění v pŤípadě nedoporučení.. nawhněte, aby
s autorem bv|o zaháieno disciplinární ffzení.)

I

3.4 Iazyková a stylistická woveĎ práce (pokud je opakovaně porušovánaplatná
kodifikace pravopisné normY, hodnoťte stupněm 5)

I

3 .5 oprávněnost a vhodnost pŤíloh, grafická prava práce 2



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby rn.isledné práce,pŤípadně konlaétní popis hlavních Yytek)
Co se f!če struktury práce a pozniámkového aparátu, nemám podstatn;fch pŤipomínek. Snad by mohla bjt
rozšÍŤena o pŤílohu, kÍerá by nabídla pŤehled o sledovanosti poŤadri v jednotlivfch obdobích.

4. SHRNU"TÍcÍ KOMENTÁŘ rrooNoTITELn/KY (celkové hodnocení vjsledné práce, její silné a slabé
stranlry' prlvodnost 4pracování tématu apod.)
Práce je z mého pohledu zdaŤi|áa podnětná, byť jde o Žélllt a formáťy, typické pŤedevším pro americká
elektronická média. Práce dokazuje, že i mimo Spojené státy |ze kvalitně zkoumat dějiny médií, d ležity je pro
mne i pŤíspěvek k rozšiŤovánituzemskych zdrojŮ na toto téma. ostatrrě Ťadapontatkťr a poznámek má
všeobecnou platnost atyká se i čes\fch televimích poŤadri.

5. oT^zKY NEBo NÁnnĚry" K NIMŽ sE PŘI oBHAJoBĚ Í vy"lÁoŘrr

6. NAvRIIovANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím,, zakŤížl*$te vybrané hodnocení)

vyborně X _ velmi dobŤe n _ dobŤe n _ nedoporučuji k obhajobě I

zoŮvonNĚNÍ v PŘÍPADĚ NBooponuČpNÍ

Darum: .. .L9.,.Q.,.?9{1. Podpis: ff^iflq b{

, OBHAJOBE DIPLOM AF{T(KA) MUSI WJADRIT:
5 . 1 Do jaké míry jsou oprávněné vytky vŮči Janu Krausovi, že ''okopíroval.' americhÍ vzor. Jay Lena?
5.2 CÍm vlastně jsou pro diváky poŤady typu late night. pouhou zábavounebo také nějak pŤispívají

k utváŤení nazoni a postojri k aktuálním událostem v rriar;fch oblastech života společnosti?

Hotovj,posudek uytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlae elektronicky na adresu
se kretatidtu pŤíslušné katedry !


