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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) 

Pavlína se odchyluje od tezí z ryze praktických důvodů. V průběhu sběru materiálu se totiţ ukázalo, ţe 

management ČT má cílovou skupinu profilu kanálu definovanou pouze vágně a ţe téma je potřeba mírně 

redefinovat. Podstatou práce se tak stala analýza čtyř vysílacích schémat, která fakticky demonstruje práci ČT1 

v oblasti skladby programu jako takové. 

  

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 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloţenost závěrů 1 

 

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

Pavlína shromáţdila dostupnou literaturu, které je velmi málo – od tradičních jako Feldstein nebo učebnicových 

jako Štoll, ale pro teoretickou část se opírala o nedávno vydané anglické publikace zahraničních autorů (Bignell, 

Ellis, Browning, Perebinossoff, samozřejmě i Orlebar v překladu). Pro analýzu vyuţila nejen televizních 

programů, ale zejména strukturovaných rozhovorů s pracovníky ČT (Fridrich, Týmová, Nosková), z nichţ 

maximálně vytěţila současný kontext ČT. 

Samotnou analýzu provedla pečlivě, zaměřila se zejména na trendy spíše neţ na tvrdá data.  Práce je napsána 

srozumitelně, přístupným jazykem. 

  

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

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

1 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 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, vychází ze základních principů programování a postupuje k analýze konkrétního 

materiálu. Jazykově nejde o příliš vědecký jazyk, nicméně vnímám to v takto obecném a širokém tématu a 

zároveň ne příliš velké hloubce ponoru jako výhodu. Je dobré, ţe si autorka na začátku také definovala pojmy, se 

kterými pak pracuje.    

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Podle mého jde o slušnou bakalářskou práci. Pavlína k jejímu zpracování přistupovala nesmírně svědomitě, měla 

první verzi hotovou v okamţiku, kdy jiní teprve začínali psát, naléhala na mně jako na vedoucího, doţadovala se 

konzultací a projevila velký smysl pro povinnost.  

Celkově je to práce spíše povšechná. Můţe slouţit jako jakási prvotní informace, podloţená komparací různých 

schémat téhoţ programu a rozhovory s pracovníky ČT, jak hlavní „mainstreamový“ kanál televize veřejné sluţby 

funguje, resp. jak je koncipován. Analýza není hloubková, spíše intiutivní, nicméně dochází k definici základních 

trendů a základních úhelných řezů tématem (např. princip výročí, zamyšlení nad tradicí apod.)  

Pavlína svým textem dokázala, ţe ČT má pro svůj první kanál jakási pravidla a ţe metoda programování se na 

profilaci kanále ČT1 podílí velmi významně. Za nejdůleţitější část povaţuji komparaci čtyř schémat v kapitole 

2.2.3.1.  

Myslím, ţe pro Pavlínu je tato práce prvním vykročením vůbec na pole jiného neţ ţurnalistického pojetí a 

uchopení materiálu, ţe se s ním vypořádala se ctí, i kdyţ samozřejmě její práce zůstává spíše na povrchu. 

Navrhuji výborně díky autorčině přístupu k samotnému psaní, jinak bych doporučil hodnotit spíše jako velmi 

dobře.  

 

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

5.1 Přihlíţejí pracovníci ČT při programování ČT1 k proměně cílových skupin v průběhu dne – resp. ke 

kaţdému pořadu?  

5.2  

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

Datum: 6. června 2016                                                                       Podpis:  

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 

 


