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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: KOZÁKOVÁ Anna  
Název práce: Digitální komunikační technologie a konvergence audiovizuálních médií - Česká televize a 
internet  
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: MORAVEC Václav 

Pracoviště: Katedra žurnalistiky, IKSŽ, FSV UK v Praze 
 
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) 
V úvodu posudku je zapotřebí pochválit autorku předložené práce za výběr tématu, které v tuzemské odborné 
literatuře není příliš probádané. Bohužel, jde o první a poslední pochvalu v tomto posudku. Oproti schváleným 
tezím práce neobsahuje kapitolu věnovanou projektu Digináves, byť jde o jeden ze zásadních momentů 
konvergence médií ve vztahu k televizi veřejné služby. Odchýlení se od schválených tezí není v tomto případě 
zdůvodněné.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 6 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 5 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 7 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka se v předložené bakalářské práci dopouští hned na několika místech tvrzení, která nejsou podložena 
odbornou literaturou, dostupnými daty z již publikovaných výzkumů či výzkumem vlastním. Z mnoha příkladů 
vyberme tři: Na straně 11 se čtenář dozvídá, že " (...) v minulosti si publikum informace aktivně vyhledávalo, 
nyní si z nich naopak musí vybírat". Na straně 22 diplomantka v souvislosti se zpravodajským portálem ČT24 
uvádí, že "celková návštěvnost tohoto serveru konstantně stoupala, větší objem návštěvníků stránky byl 
zaznamenán zejména při situacích, které vyžadují důkladné zpravodajské pokrytí." Podobně neobratné a 
nedoložené je tvrzení v závěru práce na straně 25: " (...) Česká televize na tyto změny aktivně reaguje. Úměrně 
k tomu, jak stoupala dostupnost nových technologií jejímu publika, se snažila být vždy o krok napřed..." Kvalitu 
předloženého textu snižuje i nekritické přejímání některých tvrzení pracovníků ČT - a to vedoucí dětského webu 
Štěpánky Sunkové a vedoucího internetového oddělení Petra Svatoše, s nimiž podle vlastních slov uskutečnila 
diplomantka "návodné rozhovory" (viz str. 3). A propos: Jak je možné definovat "návodné rozhovory"? Uveďme 



opět jeden z příkladů tvrzení, která nejsou zdrojována a opřena o konkrétní statistiky (viz str. 19): "Novinkou, 
která se setkala s velkým ohlasem uživatelů, byly živé chaty s osobnostmi, které divákovi zprostředkovaly další 
interaktivní zážitek. Bylo to pro lidi něco zajímavého a nového. Jakmile ovšem lidé získali kvalitnější připojení 
k internetu, vzrostl zájem o videa, který trvá do dneška, zatímco zájem o chat již opadl. V roce 2001 tedy byla 
novinkou možnost vést online v reálném čase konverzaci s osobnostmi, které se podílely na televizním vysílání 
České televize, jakmile se ale objevilo něco aktuálnějšího, zájem uživatelů se přenesl jinam."     
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 5 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 4 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

7 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 7 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Zásadní výhrady je zapotřebí zformulovat i k formální podobě předložené práce. Autorka odevzdala 
nekorigovaný text plný překlepů, pravopisných chyb a neobratných formulací. Takové chyby jsou v průměru dvě 
na jednu stranu (jinak poměrně útlé práce). Výsledek naznačuje, že text byl zformulován na poslední chvíli - ve 
spěchu a obsahovově nedokončený (viz vynechání některých projektů České televize v prostředí nových médií, 
např. již výše zmiňovaná Digináves). Jinak není možné odůvodnit autorčin krok, kterým práci posunula ke 
komisionální obhajobě. Z mnoha překlepů a chyb vybírám následující: "materiálny České televize" (viz str. 3), 
"šlo rozvod signálu zemskými vysílači" (viz str. 5), "Historie internetu sahá do 60. let 20. Století." (viz str. 6), 
"Myšlenka rétorická konvergence naráží na to, že by mohlo dojít k vymizení jednotlivých žánrů, jak jsme na ně 
zvyklí, a média místo nich by média zavedla jeden identický, ve kterém by se promítaly všechny dříve oddělené 
prvky." (viz str. 9), "právě od internetové ho oddělení britské televizní stanice..." (viz str. 17), "emailem mi přišla 
mi odpověď" (viz str. 18), "přiáší taková rizika" (viz str. 19), "v průběhu srpna zasáhly území ČR povodně, 
během které byl v sedmi krajích vyhlášen stav nouze" (viz str. 20), "zpracování informaci a jejich přenosu" (viz 
str. 24), "speiál k seirálu Vyprávěj" (viz str. 32 a 37). Rovněž nedbalá je grafická úprava poznámkového aparátu 
(viz strany 4, 5, 12, 13, 18 atd.).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Na základě výše formulovaných výhrad konstatuji, že práce není způsobilá k obhajobě před komisí závěrečných 
bakalářských zkoušek - a to kvůli nezdůvodněným odchylkám od schválených tezí, nedoloženým tvrzením,  
nedbalé praci diplomantky se zdroji či značnému množství překlepů a pravopisných chyb.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

Předložený text nesplňuje formální i obsahová kritéria kladená na bakalářskou práci, která má být vizitkou 
tříletého bakalářského studia na Univerzitě Karlově v Praze.  



 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


