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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) 
 
Autorka se držela schváleného cíle a struktury práce. Ke změně došlo v technice výzkumu a rešerši literatury, 
které práci jednoznačně prospěly. Tereza práci svědomitě, pravidelně a s dostatečným předstihem konzultovala, 
a to nejen se svou vedoucí, ale i s kolegou Vlastimilem Nečasem, který ji poskytl cenné rady při přípravě a 
analýze dotazníkového šetření. 
 
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) 
 
První sekce teoretické části se věnuje historii televize v českém kontextu. Zde autorka sice použila jeden hlavní 
zdroj jako teoretický rámce, v samotné diskuzi se však opírá o několik dalších relevantních zdrojů s kterými 
kriticky pracuje. I když se na první pohled zdá tato část nerelevantní ke zvolenému tématu, jak autorka sama 
argumentuje, a v dalších částích práce jasně demonstruje, tento historický kontext je důležitou součástí diskuze o 
'proměnách' vztahu diváků k tradičnímu televiznímu vysílání. 
 
Druhá teoretická část je sice svým rozsahem kratší, co se však týká množství relevantních informací a zdrojů, a 
stejně tak i jejich kritického zpracování, je tato část v mnoha ohledech nadprůměrná. Autorka diskutuje o 
dosavadním výzkumu v kontextu proměn diváckého chování a jasně zde argumentuje nutnost dalšího zkoumání. 
Transparentně zde také označuje jak na předešlé výzkumy navazuje a jak se vůči ním vyhrazuje s cílem 
vytvoření originálního přínosu do současného poznání. Je zde jasná návaznost na praktickou část.  
 
Praktická část splňuje všechny požadavky kvalitního empirického výzkumu, od teoretického zarámování, přes 
cíl a výzkumné otázky, metodologii, metodu, techniku, až po analýzu, deskripci a diskuzi o datech a zjištěních. 



Autorka zde opět prokázala nadprůměrnou schopnost připravit, realizovat a vyhodnotit primární výzkum v 
kontextu existující literatury. Pochvalu si zaslouží především velmi propracovaná část 'výsledky výzkumu', 
kterou studenti často opomíjejí. Zde a v závěru, kde se autorka vrací k první sekci teoretické části, je jasně 
dokázána původnost práce a její přínos.  
 
 
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 

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)  
 
Úvod práce je excelentním shrnutím nejen celkového cíle, ale i cílů jednotlivých kapitol, což dokazuje jejich 
promyšlenost a logickou návaznost. Autorka zvládla práci ve všech ohledech, od terminologie a funkčnosti, až 
po citace a jazykovou a stylistickou stránku práce. Přílohy a grafická úprava byly dobře a vhodně zpracovány 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Tato bakalářská práce je ve všech ohledech zpracována na velmi vysoké úrovni. Rešerše literatury a výzkum v 
kontextu zvoleného tématu spolu tvoří kritickou a originální diskuzi, která jasně demonstruje původnost závěrů a 
přínos práce do současného poznání v oboru. Za zmínku stojí i velmi dobře vypracovaný a kompletní abstrakt. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
 
 
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 na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 
která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 
být posudek bez podpisu! 
 


