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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 se drží schválených tezích, odchyluje se od nich pouze ve struktuře práce (redukce vzorku), což je v
textu zdůvodněné a v rámci provedeného výzkumu vhodné.

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 2
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomantka si zvolila zajímavé téma a využila své pozice "insidera", což je pro výzkum za dodržení určitých
podmínek legitimní. Autorka nicméně tuto pozici nereflektuje dostatečně, chybí upřesnění některých přístupů ke
zdrojům či upozornění na výhody (oproti jiným výzkumníkům či výzkumnicím) uvedeného postavení. V
souvislosti s tím by byla vhodná také samostatná podkapitola o etice výzkumu.
V teoretické práci také chybí výraznější definování zkoumaných kultur a uvedených kulturních rozdílů,
zasazených do hlubších souvislostí. Diplomantka tak v analytické části postrádá potřebnou argumentační
podporu.
V analytické části je patrná nedůsledná práce se zvolenými metodami, což škodí validitě jinak zajímavých
poznatků, k nimž diplomantka dochází. Samotná fakta a jejich srovnání představují jedinečnou ilustraci
kulturních modifikací daného televizního formátu. 

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 2
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.) 

2

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

3

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Po stylistické stránce je práce na průměrné úrovni, textu občas škodí subjektivně zabarvené hodnotící formulace
či "sahání si" pro určité kulturní stereotypy.
Text bohužel obsahuje množství překlepů a gramatických chyb, především pak v interpunkci.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Práci hodnotím jako přínosnou především kvůli nashromážděným datům, která ukazují na kulturní odlišnosti
vztažené k televizní zábavě zvolených zemí. Nejcennější jsou především poznatky z Číny a tamějších postupů
televizní produkce. V souvislosti s tím oceňuji provedený rozhovor s čínskou dramaturgyní, stejně konzultace
této části práce se sinoložkou Janou Heřmanovou.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně až velmi dobře.

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!
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