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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakříţkujte 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) 

Práce si vytkla zcela jasný a vzhledem k národnosti diplomantky logický cíl, který naplňuje poctivě. Přistupuje 

k televiznímu vysílání stanice VTV4 komplexně, nejen co do jejího programového schématu, ale zejména 

předpokládanému i skutečnému impaktu na cílovou skupinu. Pamatuje na teoretický kontext (národně-integrační 

funkce masových médií a teorie transnacionální migrace) a rozumí specifikům televizní komunikace. Práce je 

jasně strukturovaná a od tezí se vpodstatě neodchýlila.  

 

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 1 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a pouţít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Autorka trpěla nedostatkem relevantní literatury, neboť jde o specifickou cílovou skupinu, která sama sebe tímto 

způsobem ani refelektuje. Tento nedostatek vyváţila nejen hlubokou znalostí komunity (a její psychologie), ale 

také vcelku přesnou analýzou polostrukturovaných rozhovorů, jejíţ řezy přinášejí jistý druh komplexnosti. 

Vzhledem k autorčinu "insiderství" povaţuji práci za unikátní vhled nejen do vietnamské televizní estetiky, ale 

také do role média ve třetí nejpočetnější komunitě v ČR. 

 

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, podloţenost závěrů  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 



3.4 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

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.)  

1 

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 1 

 

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

Hodnocení 2 v kategorii jazyková úroveň  uvádím z důvodu ne stylisticky vychýlených formulací nebo 

zřídkavých gramatických chyb, příp. z důvodu hovorového jazyka: "Pokud se koukneme! (str. 13), "důvod...se 

týká předpokladu, jenţ říká..." (str. 15), "aby děti...pomohli(!) s překladem" (str. 37), "co se týče...neboť...tudíţ" 

(str. 60), "nemají ani znalost jiného moţného kanálu (str. 60.) apod. Naštěstí jde o jednotliviny, naopak celkovou 

úroveň bych rád hodnotil za 1, leč pro tyto drobné jazykové a stylistické prohřešky nemohu. Jinak práce je velmi 

logicky vystavěná a přináší relevantní závěry. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práci vysocím vysoce pozitivně, neboť analyzuje specifickou funkci média, která v českých televizích je 

upozaděna, resp. je povaţována za samozřejmou. Analýza přitom vychází z terénního výzkumu, i z teoretických 

kontextů, přesahujících jen mediální komunikaci.   

 

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

5.1 Tvrdíte, ţe jedenapůltá nebo druhá generace uţ nepovaţuje televizi VTV4 za hlavní zdroj informací o 

vlasti. a) Jaké zdroje tedy příslušníci těchto generací vyuţívají? (Internet?) b) Zajímají se vůbec o svou 

vlast? Počítají s ní nějak ve svých ţivotech? Dá se předpokládat, ţe s odchodem první generací se 

vlpodstatě eliminuje vliv VTV4?  

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte 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! 

 


