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Autor/ka práce 
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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) 
Cílem předkládané bakalářské práce je deskripce a analýza pronikání prvků efektové kamery do zpravodajství. 
Ve schválených tezích autor k použité metodě uvedl: "obsahová a kvantitativní analýza". Vyjdeme-li z definice a 
parametrů této metody používané v odborné literatuře, pak ji předložená bakalářská práce rozhodně neobsahuje. 
Pokud by šlo o obsahovou kvantitativní analýzu, musel by diplomant do různých proměnných v kódovací knize 
zahrnou kupříkladu délku použitých záběrů apod. Námitce oponenta se mohl Aleš Doležal vyhnout, pokud by 
lépe specifikoval metody v úvodu práce (viz strany 2 a 3). Oproti schváleným tezím došlo k mírné modifikaci 
struktury práce, což autor v úvodu odůvodňuje (vypuštěna byla část věnovaná skryté kameře). 
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomant mohl využít širší škálu literatury, která se k tomuto tématu nabízí. Používání efektové kamery ve 
zpravodajství a publicistice tak mohl dát do kontextu například s "věkem zážitkové kultury" apod. Práci by 
rovněž prospělo, pokud by ji autor vhodně doprovodil obrazovým materiála, což se při zpracování tohoto tématu 
doslova nabízelo.     
 
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 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
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 

2 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce obsahuje některé překlepy a formální chyby (viz strany 5, 23, zmatené pojmenování podkapitol na 
stranách 24 a 25 atd.).     
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Výsledný dojem z předložené práce a úsilí diplomanta kazí zbytečné věcné a formální chyby, jak jsou uvedeny 
výše. Bakalářská práce Aleše Doležala si zaslouží být připuštěna k ústní obhajobě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Proč autor do své práce, která se věnuje uplatnění efektové kamery ve zpravodajství, zahrnul 

publicistické pořady? 
5.2   
 
 
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! 
 


