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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) 

Finální verze bakalářské práce odpovídá schváleným tezím, autorka pouze oproti tezím zvolila odlišné časové 

zasazení zkoumaného vzorku, což je vhodné vzhledem k tomu, že se jednalo o využití aktuálnějšího materiálu. 

 

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) 

Otázkou je, zdali je vhodné porovnávat zrovna Primu Cool s TV Barrandov vzhledem k tomu, že se jedná jak 

skladbou, tak cílením o naprosto odlišné televizní stanice. Barrandov TV se charakterizuje jako plnoformátová 

alternativa zavedených komerčních stanic na českém televizním trhu a Prima Cool je naopak doplňkovou stanicí k 

TV Prima, která cílí na specifické publikum. Z tohoto důvodu se nabízí spíš komparace např. se stanicí Fanda 

společnosti Nova Group.  

Bakalářská práce Martiny Šmalclové zkoumá televizní stanice Prima Cool a Barrandov TV na základě jejich 

programu, publika a jazyka. Pro teoretický úvod čerpala autorka především z učebnic a slovníků (Jirák - Köpplová 

2003, Reifová 2004), některé pasáže jsou založeny na článcích z médií či na informacích z webových stránek 

provozovatelů stanic. Některé informace jsou zbytečné (např. o úspěšné grafice Primy Cool). V některých 

pasážích nekriticky přebírá anotace pořadů (viz např. s. 32 - "Kateřina Brožová si ve své show zve do studia 

exkluzivní české a slovenské hosty").  

V praktické části autorka analyzuje na základě obsahové analýzy programové schéma obou stanic. K samotnému 

provedení nemám výtky, jenom mě napadlo, zda by nebylo lepší zvolit třeba několik kratších (týdenních) 

časových úseků v průběhu celého roku. Co se týče zkoumání publika pomocí dotazníkového šetření, je otázkou, 

zda je možné na autorkou zvoleném nereprezentativním vzorku stavět závěry (zastoupení mužů 46 - 26 %, žen 129 



- 74 %). Autorka měla v této části také více pracovat s procentuálním vyjádřením a ne s absolutními počty (s. 47-

50), což by zvýšilo srozumitelnost textu. Co se týče jednotlivých otázek v dotazníku, sporná mi přijde otázka č. 8, 

ve které se autorka ptá respondentů, zda je jimi preferovaná televizní stanice něčím ovlivňuje - což je velmi 

subjektivní sebehodnocení a je otázkou, zda jsou diváci schopni objektivně zhodnotit svou vlastní ovlivnitelnost. 

Poslední část analýzy se věnuje komparaci mediálního diskurzu a řečových aktů obou stanic. Zde mi chybí 

metodologické zakotvení. Výběr pořadů a práce s nimi působí nesystematicky, byť jednotlivá zjištění jsou 

zajímavá.  

 

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.) 

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)  

Práce má logickou strukturu, autorka postupuje jak v teoretické, tak v praktické části od obecnějších ke 

konkrétnějším aspektům. Poznámkový aparát používá minimálně, citace uvádí v poznámkách pod čarou.   

Bakalářská práce má velmi dobrou jazykovou úroveň. Pravopisné (např. s. 37 "standart" x "standard") a 

syntaktické (s. 51) chyby se objevují minimálně, autorka se vyjadřuje jasně a srozumitelně. Objevují se drobné 

prohřešky proti grafickým zvyklostem psaní textů (s. 23 - "52%" x "52 %", jednoznakové předložky na konci 

řádků). Autorka používá pro znázornění výsledků grafy, bylo by je ale vhodné doplnit i tam, kde se věnuje 

změnám ve sledovanosti jednotlivých stanic v průběhu jejich existence (s. 27, 33). Součástí práce je kódovací 

kniha i podoba dotazníků. V příloze je zbytečně celé znění kódovacích archů (2x1385 položek).   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka si zvolila téma nových televizních stanic, které se objevily jako důsledek procesu digitalizace. Zkoumala 

jak jejich obsah, tak jejich publikum. Především v části, ve které analyzovala programové plány těchto stanic, 

přinesla zajímavý pohled na programovou strukturu, co se týče jak typu pořadů, tak žánrů. Přínosný je autorčin 

pohled na to, jak se v pořadech zkoumaných stanic pracuje s jazykem. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnotit známkou velmi dobře. 

 

 

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

5.1 Z jakého důvodu jste zvolila pro komparaci zrovna Barrandov TV a Prima Cool? 

5.2 V čem si myslíte, že jsou výhody toho, když se televizní stanice specializuje na konkrétní obsah nebo 

cílovou skupinu (jako Prima Cool), tak když se snaží být plnoformátovou stanicí (jako TV Barrandov)? 

 

 

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! 

 


