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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)
Ve struktuře práce udělala autorka úpravy, které jsou vhodné. Ve srovnání s tezemi také musela upravit sestavu 
rozhovorů se zaměstnanci televizních stanic, protože narazila na neochotu u komerčních televizí. 

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 pracovala s tituly zahraniční i domácí odborné literatury. Na jejím základě velmi přesně nejprve 
prezentuje problematiku přenosu televizních formátů jako součásti procesu globalizace médií, kdy úspěšné 
formáty jsou přebírány televizemi v mnoha zemích světa. Autorka dobře také ukazuje, jak se televize musí držet 
jasných pokynů a pravidel, když zakoupí licenci. Diplomová práce poté popisuje, jak je to s uplatněním 
zahraničních televizních formátů v České republice. Podává přesný přehled, které formáty se k nám kdy 
dostaly. U předložené diplomové práce je velmi přínosné, že autorku zajímalo, jak probíhá proces přípravy 
televizního pořadu po zakoupení licence. Většinou se odborné práce spíše věnují pohledu, jak již vypadá 
výsledný pořad, jaký je jeho ohlas u publika, případně jaké jsou rozdíly proti verzím v jiných zemích. Katarzyna
Kantorová ale právě vyhledala televizní pracovníky, aby jí poskytli informace, jak celý proces přípravy probíhá. 
Je tak dobře vidět, jaké komplikace mohou při přebírání formátu nastat. Ukazuje i na situace neočekávané - viz 
Největší Čech a Jára Cimrman. Domnívám se, že skutečně tato diplomová práce velmi přesně prezentuje
produkční proces při přenosu televizních formátů.   

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 2
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)

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je logická. Závěry jsou jasně podložené. Citační norma je dodržována. Jen v seznamu literatury 
a zdrojů by pro přehlednost bylo vhodnější rozdělit literaturu a internetové zdroje. U literatury by také měla být 
jednotná podoba. Teď třeba pro strany je někdy zkratka s. a jindy anglická pp., stejné platí u vydání. Když je 
text ve sborníku nebo v odborném časopise, tak by upřesnění umístění mělo být spíše s. XX-XY, než XX-XY s. 
Práce má velmi kvalitní přílohy, které mohou do budoucna využít i další zájemci o tuto tematiku. V přílohách 
jsou tabulky s přehledem všech televizních formátů, které byly přeneseny do České republiky, je vždy uveden 
konkrétní pořad, televize a také zásadní informace, která zahraniční firma je majitelem licence.   

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Domnívám se, že Katarzyna Kantorová napsala velmi zajímavou diplomovou práci. Téma přenosu televizních 
formátů je sice v mediálních studiích často reflektováno, ale u této diplomové práce je skutečně podstatné, že 
autorka věnuje pozornost, jak vypadá celý produkční proces od zakoupení licence až po samotné vysílání. 
Autorka si vhodně našla respondenty pro své rozhovory a její způsob kladení otázek také dokazuje 
obeznámenost s problematikou. Je škoda, že s ní nebyli ochotni mluvit zástupci komerčních televizí, ale to se 
v poslední době stává častěji, že lidé z těchto televizí odmítají se studenty komunikovat. Katarzyna Kantorová 
jistě splnila cíl, který si stanovila v tezích. Ve své diplomové práci prezentuje, jak vývojově probíhal v ČR 
přenos televizních formátů do programové nabídky veřejnoprávní České televize i komerčních televizí Nova a 
Prima. Práce také dobře ukazuje, jak vypadá celý produkční proces.

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!


