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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) 
Výsledná podoba práce  z hlediska  cíle, struktury a metody zpracování naplňuje schválené teze.       
 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Slušná  orientace autora v odborné literatuře k dané problematice, a to  jak z oblasti mediální, tak vývoje 
televizních technologií. Výrazná snaha o využití literatury k formulaci vlastních závěrů. 
 
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 1 
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) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce vyhovuje všem podmínkám pro přijetí k obhajobě, a to jak dostatečným ponorem autora do odborné 
literatury,  hloubkou a rozsahem zpracování tématu, tak  i snahou autora o formulování samostatných hledisek. V 
praktické části má charakter původní studie, postavené na  rozboru  stavebních prvků a kompozice  příspěvků 
v hlavních zpravodajských relacích  ČT  Události a TV Nova  Televizní noviny ve vybraném období (viz 
kapitoly 4, 5 a 6). Všímá si zejména posunů ve struktuře zpravodajských materiálů před a po zavedení nové 
koncepce pořadů.  Práce by si zasloužila důkladnější jazykovou korekturu (viz název práce - zkratka tv Nova 
nebo TV Nova?; neopravené překlepy  - např. na str. 3, 4, 5;  str. 7 - dvakrát odstavec Tv zpravodajský rozhovor; 
str. 21 - AV citace - opět problém se psaním zkratek;  str. 26 - audio-vizuální). Na druhou stranu oceňuji 
komplexnost a preciznost  zpracování příloh (kódovací tabulky a záznamy analyzovaných pořadů na DVD).  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně - velmi dobře.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Nesouhlasím s tvrzením autora  na str. 8,  co se považuje v televizní praxi  za  CRT - cart, a žádám o 

důkladnější charakteristiku tohoto pojmu.  
5.2 Co je "standupová reportáž" a jaké jsou její formy v současné televizní zpravodajské produkci.   
 
 
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! 
 


