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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: Chňoupková Denisa 

Název práce: Zavedení videoobsahu v Economii
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Čermák Miloš
Pracoviště: Economia

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
C1.2 Technika práce
1.3 Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Studentka vytýčené teze dodržela. Směřuje k cíli, který si stanovala, a v zásadě dodržela i strukturu. Od tezí se 
neodchyluje, a pokud dělá nějaké změny, jsou logické a vycházejí z toho, že zpracovávala téma, které se v 
průběhu práce velmi dynamicky měnilo 

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 2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka si udělala velmi dobrý přehled o existující literatuře. Neopominula nic podstatného. Opět nutno 
zdůraznit, že se práce zabývá oborem, který akademicky ještě není soustavně zkoumán. S tím si autorka poradila 
výborně. Někdy možná moc zbytečně definuje pojmy či jevy, které s prací souvisí jen vzdáleně – to když píše 
například obecně o digitalizaci, nových médií atd. Užitečnější by bylo například blíže definovat typicky webové 
formáty. Případová studie je zpracována popisně a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. V přehledu 
pořadů a formátů je někdy zbytečně popisná, chybí větší práce s kontextem televizní a videotvorby jako takové. 
Místy v práci postrádám kritický odstup. Je to dané tím, že klíčové části práce jsou založeny na rozhovorech s 
Milanem Šímou, šéfem vydeotvorby v Economii. Ten je samozřejmě nejlepším zdrojem informací, minimálně 
závěrům a hodnocení by vščak slušelo více kritického myšlení. Beru to však jako výhrady  nikoli zásadní.

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 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.)

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) 
Po formální stránce k práci nemám zásadnější. Struktura je logická a přehledná, s poznámkovým aparátem 
autorka pracuje odpovídajícím způsobem.  Stylisticky by textu slušelo více péče a čtivosti, ale není to na úkor 
odborné kvality textu. Totéž platí o ojedinělých  stylistických či faktických chybách, které jsou spíše „překlepy“ 
vzniklými z nepozornosti. Přílohy jsou oprávněné a práci doplňují.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Bakalářskou práci zvládla autorka suverénně. Zaměřila se na téma, které je důležité a momentálně vydavateli i 
novináři velmi sledované. Nadefinovala v něm základní pojmy a termíny, nabídla k praktickému zkoumání 
problematiky jednoduchý, ale funkční teoretický aparát. V závěrech bych ovšem čekal víc kreativity a možná i 
konkrétní doporučení. Každopádně ji doporučuju k obhajobě a nacrhuji známku VÝBORNOU.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Vydavatelé se zařazením videoobsahu pustili do druhu  obsahu, který předtím zpracovávaly výhradně 

televize či televizní producentí. Jmenujte tři největší problémy, s kterými se podle vás museli vypořádat – 
a změnit podle toho způsob i organizaci práce. 

5.2 Zabývala jste se konkrétními pořady ve videoobsahu jednoho vydavatelství. Jaký je podle vás poměr 
„televizních“ formátů, které v podstatě jen kopírují televizní pořady, a „webových“ formátů, které z 
různých důvodů už více využívají specifik webu jako média? Uveďte konkrétní příklady.

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

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum: … 8/6/2016………                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry!
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