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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) 
Předložená práce je ve všech ohledech v souladu s tezemi. 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracovala především s elektronickými zdroji, využila však i vhodně zvolené tituly z odborné literatury. . 
Bylo by dobré uvádět zdroj informací u všech částí, věnovaných zahraničním televizním vysíláním pro děti 
(postrádala jsem jej například u Maďarska, Slovinska, Ruska apod.) Autorka věnovala velkou pozornost také 
metodice výzkumu a poznatky vhodně uplatnila. Z provedeného výzkumu na dostatečném vzorku pak vyvodila 
logické závěry. Do části věnované kvalitativnímu výzkumu (hloubkové rozhovory) by bylo podle mého názoru 
dobré pro ilustraci vložit ukázky z odpovědí dětských respondentů. 
 
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 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
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.) 

1 



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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má vhodnou strukturu, odpovídá fakultní šabloně a má potřebné náležitosti. Citační norma byla dodržena. 
Je však vhodné, aby se všechny tituly ze seznamu použité literatury objevily také v citacích v textu (např. na 
tituly I. Reifové v závěrečném seznamu odkazováno není). V seznamu elektronických zdrojů se některé zdroje 
opakují - například Nasze programy nebo Om Supernytt, lišící se pouze datem použití zdroje. Stačí uvést jej 
pouze jednou.  
Jazyková a stylistická úroveň je dobrá; v práci však zůstaly některé překlepy a pravopisné chyby (namátkou s. 
26: Zpočátku bylo náročné navázat s respondenty bližší vztah, aby se uklidnily a odpovídali na otázky otevřeně.) 
Grafická úprava je dobrá. Velmi vhodné je zařazení příloh; oceňuji zejména stručné přepisy rozhovorů 
s dotazovanými dětmi.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Jedná se o kvalitně zpracovanou práci, v níž je vhodně propojena část teoretická, věnovanou přehledu vysílání 
pro děti v Evropě, a část analytická, v níž autorka analyzuje obsah vysílání Zpráviček a jejich reflexi v dětském 
publiku. Autorka sice vychází z menšího objemu odborné literatury; čerpá však z mnoha internetových zdrojů. 
Nosnou částí práce je obsahová analýza a analýza publik, které jsou provedeny velmi pečlivě.  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně nebo velmi dobře podle průběhu obhajoby.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Překvapily Vás závěry kvalitativního výzkumu? Jak by televize mohla zpravodajství pro děti ještě více 

zatraktivnit? 
5.2 Jak jste využívala tituly, které jsou uvedeny v seznamu literatury a není na ně odkazováno v textu?  
 
 
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! 
 


