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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)
Diplomantka  zúžila cíl i techniku práce na výčet a popis základních změn, k nimž došlo ve formální a 
obsahové struktuře hlavního zpravodajského pořadu Události od dubna 2012 a jejich redesignu od 31. března 
2014. Analytická část práce je málo průkazná, neobsahuje dostatek relevantních podkladů, z nichž by bylo 
možné vyvodit seriózní závěry a potvrdit, v čem a jak se kromě zvýšené sledovanosti popsané změny projevily 
v obsahové a formální kvalitě relace.   

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 3
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka se neodvážila získané poznatky z hloubkových rozhovorů s vedoucími pracovníky Redakce 
zpravodajství ČT podrobit důkladnější analýze a s potřebným kritickým nadhledem je vyhodnotit. Při 
popisování zaváděných změn práce balancuje na hraně  jednostranného pohledu  z pozice realizátorů a 
mnohdy vede až k jejich zveličování  (viz např. úvodní text 3. kapitoly ze str. 20).  V analytické části  (kap. 7), 
sestávající z    reakcí odborné veřejnosti,  předkládá diplomantka minimum konkrétních údajů, které by sdílený 
optimismus z předchozích kapitol potvrzovaly  (srovnej  také  průzkum agentury Simply 5 z roku 2011 -
příloha č. 2  s textem na str. 49, který se týká kategorie důveryhodnosti a serióznosti - její pozice se nemění)
nebo vyvracely.  Na druhé straně je nutné zdůraznit, že hlavní přínost práce tkví právě v sumarizaci výpovědí
zodpovědných osob, které se na realizaci nové podoby Událostí podílely, a v získání těžko dostupných interních
materiálů odkrývajících pozadí příprav inovace pořadu. 

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 3
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2
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)

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Mám výhrady k: str. 11 - interpretace definice čtené zprávy, str.12 - proč by měla každá reportáž obsahovat 
stand-up, str. 13 interpretace živého vstupu. Rovněž periodizaci vývoje zpravodajské relace Události považuji 
za poněkud zjednodušenou  a  faktograficky nedůslednou - viz. kapitola druhá (léta 1993 - 2000 a pak 2003 -
2011, není uvedeno datum zahájení vysílání Událostí).  Také nejsem přesvědčen o průkaznosti některých 
příloh - jako např. příloha č.3 nebo 8 ve vztahu k textu na str. 51. Naopak, jako nedílnou součást práce bych 
viděl úplné znění hloubkových rozhovorů se zástupci Redakce zpravodajství ČT jako primárních zdrojů. 
Nedostatky se projevují i v jazykové a formální úrovni práce (viz překlepy str. 23, 33, 52, 54, nevhodně 
zalomené začátky kapitol na konci stránek). Faktická připomínka k časovému údaji k vysílání upoutávky 
Události za okamžik  - v roce 2012  18.56  (str.33) a v roce 2014 - 18.55 (str. 51) - čas není identický.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Jako vedoucí práce musím konstatovat, že práce byla dokončována v časové tísni. Diplomantka mi její 

výslednou podobu před odevzdáním nepředložila, a proto svou účast v této roli považuji pouze za formální.
Práci přesto doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře -  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!


