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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakříţkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Záměr i průběh jeho naplnění se zcela shoduje s plánem v tezích.
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
1
2.4 Schopnost sestavit a pouţít soubor metod přiměřený cíli
1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Jde o zralou práci. Autor se ve svém tématu velmi dobře orientuje. Zná nejenom zkoumaný pořad ze všech úhlů
(příprava, produkční kontexty, historie, současná vydání, proměny týmu apod.), ale je schopen velmi
systematicky pracovat s televizními, ţánrovými a historickými kontexty.
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 Logičnost struktury práce, podloţenost závěrů
1
3.2 Zvládnutí terminologie oboru
1
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
1
3.4 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
1

3.6

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Nemám připomínek. Text se netopí v teoretických úlitbách ţánru diplomové práce, zároveň všechny formální
náleţitosti jsou v pořádku. Moţná by neškodilo pro zvýšení vizuálního dojmu několik snímků pořadu
z obrazovky.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Za velice dobrou povaţuji i analýzu. Nápad vybrat ty díly, které byly vysílány v období prezidentských kampaní
USA, byl velmi šťastný, neboť autor porovnává porovnávatelné. Typologie zobrazování politiků a "metod"
satirických výstupů je pozoruhodná (osciluje mezi imitací a komentovanou fotografií). Text je napsán čtivě a
ţivě. Nezmínil jsem také dobrou kontextuální kapitolu Politická satira jako televizní ţánr, která působí sice
popisně, ale pro pochopení látky je zcela nezbytná.
Z předloţené práce vychází pořad Saturday Night Live jako skutečný fenomén světové televizní tvorby, přičemţ
nejde o vyvolaný dojem, ale o výsledky datově i metodicky podloţeného výzkumu.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Našel byste nějaký podobný pořad na českém televizním trhu? Pokud ne, vysledoval jste alespoň nějaké
prvky satiry v některém ze současných českých pořadů? (Nemíním tedy Českou sodu.)
5.2
5.3
5.4
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě
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Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!

