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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE *) 
  Odpovídá 

schválený
m tezím 

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 
je vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí 
a odchýlení není 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Neodpovíd
á 

schválený
m tezím 

1.1. Cíl práce     
1.2. Metoda práce     
1.3. Struktura 

práce 
    

*) Označte vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

Komentář ke schváleným tezím:          
 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení 

známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 
3.3 Ucelenost výkladu  1 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.5 Dodržení citační normy 1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh       
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 

práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 
1 



*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podoby; max. 2000 znaků). 
 

      
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení 

známkou*) 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 

téma 
2 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu:          
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 
slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Předkládaná práce se věnuje roli či možnostem televizní poliické satiry. Autor tvrdí, 
že televizí politická satira není, respektive nemusí být, poouhoým zdrojem zábavy. 
Navzdory svému "nevážnému tónu" satira může vážným způsobem zasahovat do 
politického diskursu a působit tak jako jakési "zracadlo doby". Satira přitom 
představuje svébytný žánr, který díky své "nevážné" povaze může překračovat 
pravidla standardního či "vážného" politického diskursu. Poltická satira tak má určitý 
osvobozující či subverzivníé potenciál. To je patrné na příkladu pořadů jako Colbert 
Report nebo The Daily Show, které jsou postrachem amerických politiků. Ve druhé, 
konktrétní části své práce se autor věnuje pořadu ČT z devadesátých let Česká 
soda. Zkoumá přitom, nakolik tento pořad působil coby "zrcadlo doby", respektive 
nakolik se mu dařilo působit coby svébytná součást politického diskursu. Auotr 
dospívá k závěru, že tento pořad se z různých důvodů"vážné" satiře věnoval 
v mnhem menší míře než zmiňované americké pořady. Zároveň si všímá postupných 
proměn pořadu a rostoucímu tlaku vedení ČT proti jeho "politicky nekorektnímu"    
obsahu. Za silné stránky práce považuji hlavně originální volbu tématu a zpracování 
obecné části práce. Vlastní výzkum pořadu Česká soda je o něco méně přesvědčivý, 
mimo jiné i díky formulaci a operaconalizaci výzkumné otázky. Přesto se však jedná 
o zdařilou a originální bakalářskou práci. 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT  
5.1 Má podle vás nový satirický seriál "Kancelář Blaník" vysílaný na internetovém TV 

kanálůu Stream potenciál stát se podobobně významným fenoménem, jako The Daily 
Show nebo Colbert Report? 

5.2       
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA   
vyberte známku ze seznamu:  



 
výborn ě 
 
 
      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 8. 6. 2014                                               Podpis: 


