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Posudek vedoucí(ho) práce [l Posudek oponentďky !

Autor(ka) práce
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Příjmení a jméno: PhDr.Kruml Milan
Pracoviště: Česká televize

Ko-MENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí apráce,pffpadně konkrétni popis hlavních výek)
Rešitelka dospěla v orů!ěhu'-zpracovávání magisterské prace t rozhodnutí, že bude nutné zrrěnit její strukturu.Což sice přispělo k větší přehlednosti práce ai obsahovl bylo přínosem, nicméně opomněla toto rozhodnutíadekvátním způsobem v práci vysvětlit.

2. HODNoCENÍ oBsAHU VÝSLEDNÉ PRI(CE

vZTAIl SCHVÁLENÍCH TEZí Arrýsr'punlÉ PRÁCE
Odchyluje se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné

ré - dobré _ dostatečné - nedostatečné
Hodnocení zrrámkou2 . 1 plrrost l?racovane trterafuql ke zvolenému tématu 22.2
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KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konlffétní popis hlavních výtek)Váledem k tomu, Že si autorka zvoli|atéma, které neni v televizrích studiích příliš často zpracováviáno (a opokud ano problematické na nich je předevšÍm to, že se zaměfujina srormávání v riímci u-i.i.ke Worby -nezajimá je, jak mohou působit seriály na diváky například v reiativně malé ewopsk é zemi,kde se o zahraničniudáloosti příliš nezajímqía obraz si dovytvrářejí právě sledovríním televizrí produkce). V tom vidÍm taképůvodnost magisterské práce - dosud se jen málďsfudií zabývalo tim, jaká'áh,a,riční se riá|ováa filmová tvorbapůsobí na postoje a uitváření představ divríku v České r"p,,útlc", ia}ý 
"typ 

obsahů a idejí šÍří, jak se v ní odrážejisoučasné politické a společenské události.

3. HoDNocENÍ KoNEčNE PoDoBy výsr,nnNÉ PRI{CE
bré - dobré _ dostatečné * nedostatečné
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3.4 Dodržení citační noÍmy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udráLrrí zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistite přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučenÍ. nawhněte, aby
s autorem,/kou bvlo zaháieno disciolinrfu.ní řízení.)

3 .5 Iazyková a stylistická uroveň pníce (pokud je opakovaně porušoviínra platná
kodifftace pravopisné noímY. hodnoťte stupněm 5)

z

3.6 oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby ýsledné práce' případně konlffétní popis hlavních výtek)
Myslím si, Že řešitelka měla jinak pojmout řazení příloh.

4. SHRNUJÍCÍ KoMENrÁŘ rrooNoTITELE/KY (celkové hodnocení vysledné práce' její silné a slabé
striínky, původnost témafu a zívěrů apod.)
Ceklkově práci povaŽuji za dobře zvládnutou, zajímavou a v mnoha ohledech přínosnou. I přes problematickou
změnu stnrktury práce (ve smyslu nedostatečně vysvětlenou) ýsledek odpovídá požadavku na magisterskou
práci. HodnotÍm ji výborně až velmi dobře . váledem k ýše zmÍněné zrrrěně Struktury.

NÁMĚTY. K NIMŽ SE PŘI oBHAJoBň MUsÍVYJÁDŘIT

6. NAvRI{ovANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím.. zalďíŽkujte vybrané hodnocení)

výborně [t- velmi dobře ffi - aotre n _ nedoporučuji k obhajobě L]

ZDŮVoD].IENÍ V PŘÍPADĚ NEDoPoRUČENÍ
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5. OTAZKY NEBO NAMETY. KNIMZ SE PRI OBHAJOBE I) V Y J
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