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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) 
Práce se od vytyčených tezí drobně odchyluje (plánovaná kapitola Televize a její funkce, vlastnosti a žánry by 
totiž byla na samostatnou dizertační práci, resp. na monografii týmu odborníků), považuji tedy tuto odchylku za 
logickou. Kvalitativní výzkum je postaven na rozhovorech s televizními odborníky, které podle mne nemají stejnou 
vypovídací hodnotu (zvlášť, když ne všichni dovolili natáčení rozhovoru na médium), nicméně pro přiblížení  
komplexnosti a pestrosti problematiky to dostačuje. 
 
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 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)  
Autorka nahlédla do veškeré dostupné literatury, resp. do různých typů literatury a pracuje s ní zcela suverénně. 
Pracuje s ní přesně, v intencích tématu a nakonec i s rozkolísanou kvalitou výpovědí respondentů se vypořádala 
užíváním jejich informací v průběhu tematicky rozčleněného textu. Práce tak přináší relativně ucelený pohled na 
téma, které dosud nebylo českým autorem zpracováno.   
 
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 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

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)  
Katarzyna se do tématu zcela ponořila, porozuměla mu, včetně terminologie i výrobních procesů. S literaturou 
pracuje funkčně, Jazyková a stylistická úroveň práce je uspokojivá, nalezl jsem několik překlepů a omylů (např. 
Velký Čech místo Největší Čech na str. 78 , neověření si jména Majer, což je ve skutečnosti Mahler apod.). Práce 
poskytuje velmi zajímavé komplexní přílohy, které budou pro další badatele jistě výchozím materiálem.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Je skvělé, že taková práce vznikla. Gratuluji Katarzyně, jde o průkopnické dílo, i když jeho rezervy jsou 
v nalezených respondentech, úplnosti jejich výpovědí, tj. i možnostech jejich zpracování.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Vnímáte globalizační trendy přejímání formátů spíše jako pozitivní nebo negativní jev? 
5.2 Znáte nějaké české formáty, které vznikly "ukradením"(copycatting) a buď běží nebo se na to přišlo a 

výroba se zastavila? 
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! 
 


