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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)
1.1 Je to první souhrná práce na téma archivace TV pořadů. Prvotina s vysokými nároky na přesnost a úplnost, 
neboť z ní napříště budou vycházet všechny další texty o technice, historii a problematice archovování TV 
záběrů a pořadů. Po mém soudu naplňuje práce vytčený cíl a tedy zadané teze - z hlediska rozsahu beze zbytku. 
Je to zápis minulosti, v tomto oboru mimořádně komplikované a uceleně vlastně neprobádané. Zároveň odraz 
současnosti, která se potýká s komplikovaným dědictvím z počátků televizního vysílání u nás. A snaží se 
vysvětlit místy velmi komplikovaný a nesourodý systém archivace milionů minut AV záznamů a rozlišit přitom 
natočený "originální materiál od hotového AV díla. 
1.2 K formulaci a práci s poznámkovým aparátem nenám větších výhrad
1.3 Vzhledem k historickému vývoji sledovaného tímatu by bylo vhodné při dalším rozpracování textu např. do 
DP víc dbát na příslušnost poznámek k jednotlivým kapitolám. Např. na str.14 se autor vrací k historii 
záznamování pořadů popsané v 1.kapitole. Podobných "přeskoků" a návratů je v práci víc.    

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, podloženost závěrů 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
2.1-2.2 Archivace AV pořadů je v odborné literatuře značně neprobádaný terén, práce se správně zaměřuje na 
výpovědi lidí, kteří se unikátnímu procesu věnují.
2.3-2.4  Ve 2.polovině práce, zhruba od kapitly 3.3 poněkud vázne logická posloupnost a návaznost 
jednotlivých subtémat. Autor jakobyse vrací znovu k popisu vývoje jednoltivých nosičů. Připouštím, že tato 
výtka patří především mému nedostatečnému dohledu vedoucího práce. Na mé hodnocení tedy nemá vliv.

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 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)

2

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
3.1 Viz další hodnocení
3.2 dtto, bez výhrad
3.3 Bez výhrad
3.4 Bez zásadních chyb. Na některých místech se text dostává za hranu jazykové normy viz např. zanedbání 
vazby na str.9: "Na zpravodajské pořady se nevztahuje autorský zákon a nejsou považovány za AV dílo." … 
Nadužování časově nepřesných pojmů "až" a "už", str.19 "..vznikl až v roce 2006…" … str.10 "s prvním filmy 
… je až dodnes velmi složité."
3.5 přílohy velmi pomáhají, zaslouží si zvláštní pochvalu za dobrý popis a upřesnění tématu

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Za velmi vzácný přínos považuju schopnost autora během sledování cíle práce vyvozovat vlastní závěry a 
postřehy, které jsou - tak, kde je to třeba podepřeny argumenty - případně vycházejí z citlivého posouzení a 
osobní zkušenosti při třídění archivního materiálu.
Velmi dobře je popsaný aktuální stav archivace v kapitole 3.2. Autorovi zde velmi prospělo praktické zapojení 
do archivačního procesu ČT - a to právě v době možná rozhodujících změn v technologii uchovvávání a 
registrace AV pořadů a původních záběrů.
K práci mám následující výhrady: 
1) Na str. 5 autor uvádí, že "Čs.televize od svého vzniku uchovává ve svém archivu materiály … ", což ovšem 
není přesná formulace. První záznamová zařízení tzv. Telerecording se součastí výbavy ČST stal až v roce 
1956 a s ohledem na přetlak mezi množstvím pořadů a možnpostmi jeho využití byla archivace z počátku 
víceméně nahodilá, nesystémová a nesoustavná. Autor v dalším textu správně uvádí souvislost se vznikem 
archivu ČST v roce 1965.
2) Str.6, kapitola 2.1 …. přechod z archivace filmovou cestou (TRC) na elektromagnetickou není dostatečně 
vysvětlena a popsána. Nešlo jen o nařízení, ale také o technologické řešení dalšího použití odvysílaných záběrů, 
pořadů a jejich archivace. Zároveň není přesná formulace "v 70.letech se přešlo na analogovoé záznamy" … 
velmi dlouho existovaly všechny typy záznamů vedle sebe, dokonce i na jednom pracovišti: viz TRC/diasnímač 
- 2-palcové pásy, 1,5-palcové pásy BCN a první kazety U-matic. Zároveň je do tohoto období zařazen i Betacam 
, který ovšem ČST začala používat až v roce 1991 … Autor správně popisuje výhody digitálního záznamu, ale 
chybí podrobnější analýza kvality a vlastností předchozích nosičů, především prvních magnetických pasů.
3) Strana 9: Redakce sportu má vlastní archivaci od roku přechodu na Kavčí Hory, soustavně pak od 1981,
hokjeový archiv od 1991, nikoli tedy !až nyní" … Autorská práva mají na použití archivu vliv pouze u pořadů 
umělecké povahy, nikoli ovšem ve zpravodajství, publicistice a sportovním programu. Nepřesná formulace 
"nejsou považovány za AV dílo". Jsou, ale ve standardizované autorské a zaměstnanecké smlouvě je na další 
použití materiálů pamatováno.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jak přesně proběhl přechod od archivace na filmovou surovinu na telemagnetický záznam ? Tedy 

doplnění 3.odstavce kapitioly 2.1.  …. jaké jsou výhody a nevýhody archivace prvních pořadů na 
filmový pás?

5.2 V jakém stavu je kartotéka archivu ČT?



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!


