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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) 

Cíl, technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím. Otázkou však zůstává, zda cíle, které si teze 

vytyčily, nebyly příliš nízké. Očekával bych, že kromě deskripce ("práce...popíše zmiňované změny a ukáže je na 

konkrétních případech") se bude vyžadovat od diplomanta také kritická analýza zkoumaných změn.  

 

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 3 

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) 

Snížené hodnocení ke zpracované literatuře vychází z faktu, že diplomantka se omezila na víceméně známé české 

zdroje, aniž by hledala inspiraci v zahraničních pramenech. Kromě toho ne vždy k nim kriticky přistoupila - mám 

na mysli například tvrzení, že "headliny jsou nejkratším televizním žánrem." Pokud přijmeme definici 

žurnalistického žánru vycházející z literární teorie, pak headline tuto definici nemůže naplňovat. Není na závadu 

využívání již zpracovaných diplomových prací, ovšem jejich výroky by měly být přijímány s kritickým 

odstupem, a také by měly být uvedeny v literatuře jako zdroj (mám na mysli bakalářskou práci Anny Rackové na 

MUNI, odkud tento výrok zřejmě pochází, a která byla - alespoň podle mého názoru založeného na některých 

indiciích - využita i v dalších neodkazovaných parafrázích textu).  Teoretická část však nepatřila k hlavním cílům 

práce. Tím hlavním bylo seznámení se změnami v hlavní zpravodajské relaci ČT Události, ke kterým došlo od 

dubna 2012 po nástupu nového vedení ČT. V této části diplomantka beze zbytku naplnila záměr práce. Podala 

přesné a fakty podložené svědectví o těchto změnách, včetně jejich detailů. Na jedné straně je třeba ocenit, že 

využila primární zdroje, tj. pracovníky zpravodajství ČT, na straně druhé straně jsem získal pocit, že až příliš 

přijímá pozitivní hodnocení popisovaných změn. Pro alterantivní pohled sice využila reakce odborníků a 

veřejnosti popisované v kapitole 7 (str.45-49), ale očekával bych,  že na jednotlivé prvky nové koncepce (str. 35 

moderování v exteriérech - nebylo někdy samoúčelné?, str.38 využití plasmy - nebylo někdy retardačním prvkem 

v okamžiku, kdy se citovaly statické, obecně "wikipedické" informace o tématu? str. 50 stand-up - nevyužívá se 



jich až příliš na úkor obrazové informace?) bude autorka reagovat vlastním názorem. Tento můj osobní názor nic 

nemění na tom, že práce podává užitečné a komplexní informace o tom, jak změny probíhaly. Se závěry je možné 

souhlasit, jsou podloženy fakty. 

 

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 1 

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) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Struktura práce plně odpovídá záměru a cíli, který si autorka - a také schálené teze - předsevzaly. Text byl 

zpracován s pečlivostí, která se projevila na formální podobě práce, jejíž nejsilnější stránkou jsou údaje a data 

získaná z primárních zdrojů o tom, jak se nová koncepce zaváděla do praxe. Co se týče bodu 3.3 dodržení citační 

normy, své výhrady jsem vyjádřil již v předchozím textu. Ke gramatice i stylistice nemám připomínek, i když 

některé formulace ("text se bude soustředit" v abstraktu) jsou dosti prkenné. To mnohem více mi vadí anglické 

překlady, které jsou téměř doslovně získány prostřednictvím Google Translate. Nemá-li autorka dostatečné 

znalosti cizího jazyka, měla by "googlovský" překlad nechat někým zeditovat. Jako výbornou hodnotím 

přílohovou část, která je cenným doplňkem textu práce. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předložená práce odpovídá požadavkům na diplomové práce kladené. Je pečlivě zpracována, přináší informace, 

které mohou sloužit jako cenný pramen příštím badatelům zkoumajícím historii české televizní žurnalistiky. Její 

silnou stránkou je původnost zpracování tématu, výběr a zpracování informací "od zdroje", evidentně 

podložených praktickými zkušenostmi diplomantky. Slabší stránkou je absence hlubšího analytického zkoumání 

uvedených změn, případně pokusu o vlastní kritické zhodnocení (kritika byla přenechána reakcím v masmédiích). 

Protože se však domnívám, že pozitiva výrazně převažují nad tímto nedostatkem - nehledě na to, že teze takovou 

kritickou analýzu ani nepředpokládaly, doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hdonotit výborně.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Proč došlo k přesunu vysílacího času Událostí na 19:15 až v září 1997, když - jak uvádíte na str. 17 - TV 

Nova překonala sledovanost ČT již v roce 1994. Proč se tak nestalo dříve? Nehrály při tomto rozhodnutí 

významnou úlohu také jiné důvody a změny, které mezitím nastaly?  

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! 

 


