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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Paráčková Markéta  

Název práce: Informování napříč hemisférami: Srovnání koncepcí nejsledovanějších zpravodajských relací 

v České republice a na Novém Zélandě 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Němcová Tejkalová Alice 

Pracoviště: KŽ IKSŽ 

 

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) 

Autorka chtěla původně zkoumat jiný měsíc vysílání, než nakonec analyzovala, nejedná se ale o nevhodné 

odchýlení od tezí a v úvodu je řádně vysvětleno. 

 

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 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Některým teoretickým konceptům by slušelo v kontextu analytické části větší rozpracování (nastolování témat, 

zejména v souvislosti se zábavním obsahem vysílání), jiným tématům naopak menší prostor (omezení obecně 

známého historického exkurzu do vysílání televize v naší zemi). 

 

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  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

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 

1 



s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Významným rysem diplomové práce je její čtivost. Autorka má velmi živý a čtivý styl, který se jí daří krom 

výjimek udržovat v textu přiměřené rovině a nesklouzávat do publicistické zkratky. Věc, kterou jsem 

nepociťovala jako významnou při čtení textu v elektronické podobě a která mi zároveň v té tištěné připadá jako 

vhodná, by bylo zařazení srovnávacích tematických tabulek srovnávaných zpravodajských relací pro větší 

přehlednost. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předkládaná diplomová práce Markéty Paráčkové splňuje z mého pohledu všechny nároky na text tohoto typu 

kladené. Jedná se o práci kvalitní, jejímž největším přínosem je představení novozélandské televize, a to nejen 

analyzované relace, ale obecně poskytnutí informací o tamním vysílání, kterým se v české mediální literatuře 

dosud nikdo nezabýval. Věřím, že i z toho důvodu může být text cenným zdrojem pro další kolegyně a kolegy 

Markéty Paráčkové. Zároveň rozhodně nejsou bez zajímavosti srovnání odvysílaných témat ve zpravodajských 

pořadech zemí tak zřetelně odlišně kulturně zakotvených, jako jsou Česká republika a Nový Zéland.  

 

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

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! 

 


