
UNIVERZITA  KARLOVA 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

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: Kateřina Kadlecová 

Název práce: Interview jako komunikační princip DVTV 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 

 

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) 

Autorka se od tezí odchýlila, ale precizně to v úvodu práce odůvodňuje. Předmět jejího zkoumání se od 

okamžiku schválení tezí do skutečné realizace práce dynamicky vyvinul, bylo tudíž v mnoha ohledech přistoupit 

ke změnám metodiky a částečně i cílů. Řekl bych, že se autorka dostává k témuž, co si vytkla, jen šla po jiné, ale 

paralelní pěšince. 

    

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 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

V seznamu literatury se objevují i zahraniční autoři (Paine, Livingstone, Jenkins, Lee, Briggs...) a tak je 

teoretická část evidentně podložena i autorčinou zkušeností s těmito autory. To vyzdvihuji zejména proto, že u 

některých bakalářských  prací nenacházíme  žádnou aktuální zahraniční literaturu. 

Rozhovor, interview, které je předmětem části teoretické části, je také hlavní metodou získávání dat v analytické 

části. Konkrétně jde o kombinaci strukturovaného rozhovoru a rozhovoru pomocí návodu. Výhoda této metody je 

ta, že slouží Kateřině nejen k získávání dat, ale také je cenným dokumentárním  materiálem, který je uchován i 

v celistvé podobě v příloze práce. Bude-li se fenoménem DVTV někdo dále zabývat, má zde k dispozici výchozí 

informaci a formulace.      

     

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 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 1 



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.) 

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)  

Vzhledem k tomu, že cíl práce i metoda se poněkud (od schválených tezí) proměnily, shledávám logičnost 

výkladu v novém rámci za relevantní. Autorka seznamuje, spíše metodou popisu a líčení než analýzy, 

s jednotlivými fázemi vzniku pořadu DVTV, staví na získaných rozhovorech a pokouší se i o vyhledání 

negativních potenciálních hrozeb, které v sobě nastavení projektu má. 

Jazykově je práce velmi slušná. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Na práci je vidět, že Kateřina DTVT žije. Je s tímto projektem spjata i osobně, její insiderství se v práci projevilo 

velmi pozitivně. V průběhu vedení práce jsem se obával, že zcela podlehne kouzlu osobnosti M. Veselovského a 

D. Drtinové a bude velmi nekritická, až obdivná k celému konceptu, což se ale naštěstí nenaplnilo. Kateřina 

překypuje vnitřním přetlakem, chce všem říci, „jak to chodí“, v čem projekt spočívá a pokouší se charakterizovat 

v různých úhelných řezech, DVTV jako fenomén současného mediálního internetového světa. V tom je myslím 

úspěšná a práce podle mého splňuje základní požadavky kladené na bakalářskou práci v tvůrčích a praktických 

oborech.    

 

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

5.1 Podle J. Rozkošného se uvažuje o tom, že by se DVTV napojilo na některou z on demand televizních sítí. 

Myslíte, že by to DVTV posílilo a nebo naopak by jí to otupilo výrazové hrany, které jsou dne pro ni 

typické a nepřehlédnutelné? Zkuste argumenty pro a proti.  

5.2  

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 15. ledna 2017                                                                       Podpis: 

……………………………….. 

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 

 


