
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Tomáš Lichnovský  

Název práce: Interview na vědecké téma v podání Marka Ebena a jeho TV pořadu Na plovárně 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 

 

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) 

 

Je přirozené, že se Tomáš od tezí trochu odchýlil, neboť v průběhu práce bylo nutné regulovat množství 

materiálu, s nímž bude pracovat – a) aby se nezahltit, b), aby nenapsal rovnou dizertační práci. To by se připravil 

o pěkná studentská léta.  

Proto konstatuji, že všechny odchylky od tezí jsou zcela na místě.  

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

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) 

 

Tomáš má v sobě něco z Marka Ebena. Je sympatický, důsledný, noblesní a velmi pečlivý. (Mám tedy alespoň 

pocit z našich četných konzultací.) Vzhledem k počtu dílů pořadu Na plovárně, které skutečně zhlédl a nakonec 

analyzovaných kusů, lze říci, že práce je jen špičkou ledovce.  

Úvodní kapitoly, které vytvářejí teoretický a žánrový kontext pořadu (interview, talkshow apod.), ale i základní 

atributy popularizace vědy, jsou zcela relevantní, opírají se o aktuální literaturu a jsou nutnou půdou pro 

praktické zkoumání.  

Kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy se v tomto případě ukázala jako velmi vhodná.  

 

 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.) 

1 

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 je logická, jde od teoretických rámců ke konkrétnímu výzkumu. Po kapitolách Tomáš nabízí dílčí 

shrnutí, které text průběžně ukotvují a vedou. Za velmi originální a funkční považuji zelené rámečky s částmi 

rozhovoru s Markem Ebenem, které vytvářejí průběžný komentář a novou, velmi autentickou rovinu přístupu 

k tématu.  

Tabulky a grafy jsou odvedené na profesionální úrovni a hlavně mají vypovídací hodnotu. Myslím, že i samotný 

M. Eben musel být překvapený, když mu Tomáš prostě statisticky oznámil, že věnuje vědě 17%, tedy každý šestý 

díl.  

Text je napsán stylisticky velmi dobře, nemám připomínek. Je to čtivé, neodbíhá to od řečiště tématu a je to 

přesně formulované.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Je to radost vést takové práce, zvlášť když daleko přesáhnou požadovaný rámec – však by podle mne práce 

obstála i jako magisterská diplomka. Tomáš byl dychtivým tazatelem, práce mu rostla pod rukama a už v průběhu 

bylo zřejmé, že nejde jen o splnění úkolu, že ho to snad i baví. Výsledky jsou cenné pro český mediální kontext, 

myslím, že by byly cenné i pro samotného moderátora nebo producenta.  

Za originální považuji především sám klíč práce – pořad Na plovárně nebo styl Marka Ebena už byl v několika 

kvalifikačních pracích rozebírán, ale vybrat si téma popularizace vědy, tedy prozkoumat toto obecně pojaté 

talkshow pouze z jednoho tematického úhlu, se ukázalo jako velmi plodné. O to plodnější, že věda je v konceptu 

pořadu jen vedlejším motivem, a tedy princip popularizace, míry její přítomnosti je daleko průkaznější, než 

kdyby Tomáš zkoumal pořady přímo se na vědu zaměřující (Zázraky přírody, Záhady Toma Wizarda apod.). 

Vysoké procento podílu hostů z oblasti vědy navíc jen dokládá, že Na Plovárně je velmi kultivovaná zábava, že 

je otevřená mnoha podnětům a je to pravděpodobně i jeden z důvodů, proč tak dlouho vydržela na obrazovce.  

K práci Tomášovi gratuluji.  

 

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

5.1 Z práce jsem se příliš nedozvěděl, co považujete za vědu. Jaký klíč jste zvolil pro výběr pořadů/hostů a 

zařadil/nezařadil je do oblasti vědy? 

5.2  

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

Datum: 24. května 2016                                                                       Podpis:  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


