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Typ posudku (,,kliknutím.. zakříŽkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí(ho) práce ffi Posudekoponenta/ky I

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Bc. Růžičková Anna

Název práce: Srovnání olyrnpijského vysílaní České televize ze zimnicholympijslcých her 2010 a2O14
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: PbDr. KrumlMilan
Pracoviště: Česká televize

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce,případně konkétní popis hlavních ýek)
Autorka zpracova|a práci plně v soulasu se schválenými tezemi.

2. HoDNOCENÍ oBSAHu výsr,nnNÉ PRÁCE

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konlffétní popis hlavních výek)
Domníviírn se' Že autorka si stanovila poměrně obtížný úkol - mimo jiné i proto, že tuzemské televize, včetně ČT,
nemají dosud své archivy zpracované a tříděné tak, aby to umožnilo seriozrí badatelkou prácibez nutnosti
doplňovat část informacizJných, méně relevantních zdrojů. Rovněž není příliš typické odbomé hodnocení
urovně sportovních přenosů, v němž by kromě komentátorů byly porovnávány i ýkony režisérů, kameramanů,
nápaditost a originalita zvolených řešení atd. V tomto směru se domnívám že je práce autorkT do jisté mÍry
průkopnickou.

3. HoDNoCtrNÍ KONEČNÉ PoDoBY \^ÍSLEDNÉ pnÁcn

|. Y ZT AH SCHVÁLENÝ cn rnzi a výsr,nnrÉ PRÁCE
Odchyluje se od
tezí' odchýleníje
v práci
zdůvodněné aje
vhodné

Odchyluje se od
tezí' odchýleníje
v práci
zdůvodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení neni
v práci zdůvodněné
a není vhodné

te číslici na Škále I -z -3 -4 * 5 (vÝborné - velmi dobré - dobré'dostatečné -nedostatečné

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úolnost mracovarré literaturv ke zvolenému tématu
2.2 Schoonost kritickv whodnotit orostudovanou literaturu a aolikovat ii
Z . J Uroveň zpracovátti materiálu. reso. zvládnutí technikv emoirického v.ízkumu
. Á
2. .+ Schopnost sestavit a použit soubor metod přiměřenÝ cíli
2.5 Původnost práce. přínos práce k rozvoii oboru

Vw]ňuitečíslicínaškále l -2*3*4-5 (výborné*velmidobré-dobré-dostatečné-nedostatečné
Hodnocení aniimkou

J . l Loeičnost stnrkturv nráce. oodloženost závěrů I
) - z Zvláďnuti terminolo sie oboru I
J . J F unkčnost' uroveň. přjměřenost poznám kového aparátu I
. Á
J - + Dodržení citační nonny (pokud Se v textu opakovaně objelují pasáŽe přejaté

bez udiírrí zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáŽe
wdávané autorem neoorávněně zav|astni Ziištění. nedoooručte oráci

I



k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení.. nawbněte, aby
s autorem&ou bylo zaháieno disciolinární řizeni.\

3.5 Iazyková a stylistická uroveň práce (pokud je opakovaně porušována plabrá
kodifikace pravoDisné norÍlv. hodnoťte stuoněm 5)

I

3.6 oprávrrěnost a vhodnost příloh. srafická úorava I

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby ýsledné práce, případně konkréÍrí popis hlavních výek)
K této části diplomové práce v podstatě nemiím žádných 'v"ýhrad.

4. sHR}{UJÍcÍ xonnnNrÁŘ rrooNoTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
sÍánky, původnost tématu azávěrft apod.)
Jakiiž bylo řečeno, povaŽuji ziárněr autorky porovnat posun ve zptacováni(ale i v zÁk|adniťrlosofii vizuálního
pojetí celé akce) a v prezentaci velké sprotormí události v nabídce veřejnoprávní televize za velmi přÍnosny.
Neýká se totiž jen prostého posunu v oblasti televizrího polqltí nějakého sportovního podniku' které je
logiclqm důsledkem technologického rozvoje, ale celkově rozšíření služeb televize veřejné služby. Autorka také
upozornila na nový pfistup Čt - totiz zbavit sportovní přenosy nálepky pasivní zábavy. oceňuji také mnoŽství
práce, které bylo při ptacovánitohoto tématu odvedeno.

5. oTÁZKY NEBo NÁMňry. K NIMŽ sE PŘI oBHAJoBĚ sÍ w.lÁnŘrr:

6. NAVRHOVANÁ ZNÁ}{KA (,,kliknutím.. za|ďiil<vjte vybrané hodnocení)

\'Lt{-o \hr{
Podpis:

DIPLO MUSI VYJ
5 . 1
5.2
5.3
5.4

výborně [l_ vetmi dobře f]- aonre n - nedoporučuji k obhajobě n

ZDŮVoDNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDoPoRUČENÍ

Datum: ALr.%q(

ve dvou kopiích a zašIete elektronicley na adresu katedrv!


