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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) 
Autorka zařadila  poznatky získané při terénním výzkumu. Teze takový postup nepředpokládaly, získané 
poznatky jsou pro práci přínosné. 
 
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 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce má několik závažnějších problémů. Autorka několikrát deklaruje, že mediální systém je definován jako 
"souhrn médií celého státu" (např. Úvod, s. 1), přičemž cílem práce má být "poskytnout ucelený pohled na 
mediální systém a definovat faktory ovlivňující jeho vývoj" (tamtéž). Kromě nepříliš vhodně formulované 
definice čtenáře  zarazí, že radiovému vysílání je věnován velmi okrajový, resp. téměř žádný prostor, přičemž 
taková volba není v práci nikde zdůvodněna. Je jistě chvályhodné, že autorka zařadila do teoretického rámce i 
aktualizovanou verzi Hallinova a Manciniho bádání v oblasti nezápadních mediálních systémů. Na druhou stranu 
pak není možné jeho závěry shrnout do podkapitoly čítající 10 řádků, která navíc v podstatě jen kostatuje 
existenci další publikace obou autorů. Kapitola věnovaná širší perspektivě Latinské Ameriky je opět nedotažená, 
mj. chybí jakákoliv zmínka o klíčovém nadnárodním projektu Telesur. Pro práci je také charakerstické využívání 
jen omezeného množství zdrojů odborné literatury - např. periodická odborná literatura chybí úplně. Drtivá 
většina kapitoly 4 je vystavěna na jediném zdroji. Systémové zařazení Brazílie tak kopíruje výsledky výzkumu 
provedného pro potřeby výše zmíněné publikace Hallina a Manciniho. Naopak pozitivně je možné hodnotit 
poměrně rozsáhlé využití primárních zdrojů (Index cenzury, dokumenty UNESCO, Světové banky...). 
Nejpřínosnější část práce představují poznatky z terénního výzkumu. Jejich shrnutí (kaptiola 5.4 ) by ale opět 
mohlo být obsáhlejší. 
            
 



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 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
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 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

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)  
Autorka pracuje s více výzkumnými metodami najednou. Přehlednost textu významně snižuje absence 
metodologické kapitoly, kde by tyto byly přehledně shrnuty. Poznámkový aparát formálně dodržuje normu, ale 
není příliš podrobný. Místy chybí strany, na kterých je možné informace dohledat (objevují se i  delší intervaly, 
např. s. 1-24 -  viz s. 10, aj.). Ojediněle se objevují chyby v psaní velkých a malých písmen (Spojené Státy 
Americké, s. 9) Obrazové přílohy jsou nepříliš vhodně zařazovány přímo do textu.  Kapitoly nejvyššího řádu by 
měly začínat na nové stránce.     
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce kolegyně Tomkové přináší vhled do tématu, které není v české odborné literatuře prozatím 
příliš reflektováno. Text předložený k hodnocení ale není dotažený. Přesto je možné ocenit především zařazení 
vlastního terénního výzkumu - lze předpokládat, že v tomto ohledu to byla autorčina první zkušenost. Zachycené 
rozhovory dobře reflektují setrvávající význam televizního vysílání pro každodenní mediální rutinu obyvatel 
Brazílie. Zároveň jsou vhodně akcentovány otázky koncentrace vlastnictví a svobody slova. Řada dílčích 
nedostatků bohužel neumožňuje práci udělit lepší hodnocení, jehož výslednou podobu ještě může ovlivnit 
průběh obhajoby.                
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jaký ovlivňuje podobu televizního vysílání v Latinské Americe projekt TeleSur? Jakou podobu má jeho 

vysílání v portugalštině? 
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! 
 


