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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) 
Cíle, technika práce i struktura odevzdané práce v zásadě odpovídají schváleným tezím (ty byly formulován 
dostatečně obecně, aby nechávaly dostatečný prostor konkretizaci - tu autorka provedla způsobem vhodným a 
odpovídajícím průběhu práce na tématu).  
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka předložila slušně zpracovanou studii založenou na rešerši sekundární literatury (zcela ovšem chybí 
rešerše odborné časopisecké produkce, kde je téma reality show dost frekventované) a opírající se v empirické 
části o provedené rozhovory. Nevhodné a poněkud násilné je asociování použité metody rozhovoru s orální 
historií, s. 2n., s.35n. (ne každý rozhovor je nutně dokladem, že příslušný badatel se pohybuje v paradigmatickém 
rámci orální historie, autorka navíc možnosti orální historie přeceňuje: "orální historie tak dokáže nastavit 
zrcadlo globalizované masové společnosti", s.3, příznačné je, že neodkazuje na žádnou práci, která se metodě 
orální histoirie toerticky věnuje). Autorka kromě toho nevysvětluje volbu respondentů (Soukup a Majeský), 
nepracujeme s jejich tvrzeními jako s výpověďmi o nich a citace z rozhovorů používá - spíše publicisticky - pro 
své výklady o ekonomice, publiku a trendech jako stanoviska expertů. S literaturou pracuje jako s autoritou, bez 
kritického odstupu a bez kontextualizace (proč je například pro definici bulváru vybrán právě Fiske, s. 5, a pro 
definice sharu a ratingu právě Taberyová, s. 10?), často spoléhá na základní učebnicové texty (kap. 2.7 o 
publiku), volně směšuje akademické, publicistické a sebepropagační texty (Anette Hill proti Petru Gottwaldovi a 
charakteristice pořadu 112). Výsledkem je nekritické přebírání cizích názorů (což je zvlášť nešťastné u přebírání 
představ o "pozitivním dopadu na společnost" převzatých z propagačních materiálů vysílatelů).  



 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má jasnou, logickou stavbu postupující od úvodních teoretických výkladů k nabídce vlastní analýzy. 
Poznámkový aparát je spolehlivý, ale nelze přehlédnout, že řadu údajů autorka uvádí bez odkazu (např. celý 
výklad o vývoji bulvární televize v USA, s. 5n., či o populární zábavě, s. 7n., citáty z Krumla či Klimeše, viz 
např. s. 14 nebo 15, citáty z Bendy s. 51n.), u některých parafrázovaných textů není zcela zřejmý přechod mezi 
parafrází a autorským textem (např. hodnocení pořadu Ano, šéfe!, s. 18, nebo výklad o vývoji reality show, s. 
21n.). Práce trpí některými stylistickými neobratnostmi (např. charakterizováním autorů souslovém "mediální 
odborník/odbornice", formulace "tak, jak ho známe z definice podle Hannah Arendtové", s. 8 - tam by navíc 
měla být uvedena alespoň stránka, na kterou autorka odkazuje). Některé formulace jsou až úsměvně nadnesené 
("…představím metody, které budu využívat pro svou vědeckou činnost", s. 2, "název… jsme já i profesorka 
Misha Kavka zvolily…", s. 22, šťatsné není užívání jména Honza u jednoho z respondentů), práci by prospěla 
ještě závěrečná technická korektura (nejasnost v posledním řádku obsahu, chybějící název titulu v pozn. 39). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předložila zajímavou, vcelku čtivou práci spíše přehledového charakteru. Předností práce je její 
desriptivní rovina, nabízející vývoj a možnou klasifikaci reality show založené na sekundární literatuře. Slabinou 
práce je násilné adoptování metody orální historie. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


