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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) 
Práce z hlediska cíle, techniky a struktury zpracování respektuje schválené teze, ne ve všech aspektech je však 
v plném rozsahu naplňuje (např. v preciznějším a konkrétnějším vymezení legislativních norem, kterými se ČT 
při shromažďování a ochraně archiválií musí řídit - není to jenom Kodex ČT, ale především zákon o ČT, zákon o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákon o archivnictví a spisové službě).    
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Vzhledem k zaměření práce  bylo zapotřebí, aby se autor dobře zorientoval ve výrobních technologiích 
používaných v televizní praxi, které jsou popsané  v odborné literatuře. Ne vždy tomu tak je a některé kapitoly 
napovídají, že autor má v tomto ohledu rezervy - viz. např.str. 6 a přílohy 2 a 3.  Termín Quadruplex   znamená, 
že záznam byl na magnetický pás pořizován příčně čtyřmi záznamovými hlavami, což je charakteristické pro 
všechny druhy dvoupalcové technologie. Nebo str. 7 - analogové nejsou jenom kazetové záznamy, ale i cívkové 
dvoupalcové a jednopalcové nosiče a kazety.   Dále kazetové záznamové systémy U-matic a Beta SP…" nebyly 
využívány spíše pro reklamu…", ale naopak se staly dominantní technologií v oblasti zpravodajství a zahájily 
etapu elektronické žurnalistiky (ENG). Ani s tvrzením diplomanta na str.3( úvodní věta první kapitoly) nelze 
beze zbytku souhlasit, protože dalším garantem archivace audiovizuálních děl v České republice je také Národní 
filmový archiv.Podobných nepřesností se diplomant dopouští v práci i na dalších místech, např. první věta 
úvodu…"Česká televize vysílá v současnosti na pěti programech..". Totéž se objevuje v citaci na str.24, kde se 
pro změnu mluví o šesti kanálech, ale autor jich vyjmenovává sedm. Nebo str. 13 sportovní redakce sídlila 
v Jungmannově ulici, studio v  Měšťanské besedě zase ve  Vladislavově ulici - celý komplex  prvního sídla  
televize byl však propojen dvorním traktem. Jako další příklad lze  uvést zkomolený název zákona o archivnictví 



a spisové službě  nebo  zkratky  DNPS, DAPF , DAR,  DNPS2, které autor nevysvětluje, ani blíže nespecifikuje, 
případně je uvádí nesprávně.  
 
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 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práci by bezesporu prospělo, kdyby autor alespoň ve stručnosti popsal historii vytváření archivu v redakci 
zpravodajství (DOS, archiv odvysílané produkce, vytváření obrazového archivu zahraniční redakce z výměnného 
zpravodajství, budování obrazového archivu regionálních redakcí, až po spontánní vytváření osobních archivů 
jednotlivých redaktorů, včetně situace ve sportovní redakci). Jazyková úroveň a grafická podoba práce odpovídá 
požadovanému standardu.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářskou práci posluchače Gustava Ondrejčíka doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Obracím se na diplomanta se žádostí o upřesnění informace, kde všude na Kavčích horách sídlila redakce 

sportu po přestěhování z Jungmannovy ulice do objektu televizního zpravodajství (OTN) v roce 1979.  
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

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

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


