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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) 
Výsledná podoba diplomové práce odpovídá schváleným tezím. 
 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V úvodních kapitolách autorka popisuje jednotlivé složky televizní zprávy, možnosti její tvorby a nové trendy, 
které se při tvorbě televizního zpravodajství objevují. Autorka vychází především z české odborné literatury 
věnující se praxi tvorby televizního zpravodajství a z přednášek. Některé formulace jsou nepřesné, jiné poněkud 
vágní, proto se v následujících odstavcích budu věnovat některým z nich.  
Např. když autorka píše na straně 21 o technologickém vývoji, hovoří sice o vlivu digitalizace a rozvoje 
internetu, ale úplně pomíjí rozvoj rychlých mobilních datových sítí, které se projevují jak při produkci, tak u 
publika. Na straně 23 zaměňuje autorka v souvislostí s reportáží nevhodně pojmy zpráva a zpravodajství 
(Reportáž je typem zpravodajství (…)). Na straně 24 autorka píše, že při tvorbě reportáží používají malé 
sportovní kamery, což sice občas je pravda, ale rozhodně se nejedná o většinovou praxi, jak z textu vyznívá. 
Když je popisován typ reportáže "JPZ" (s. 24), hovoří autorka o tom, že je reportér nepřímým účastníkem děje, 
ale není to právě naopak, když je jednak součástí záběru, ale především sám může být aktivní součástí reportáže, 
jakmile se zapojuje do dění? Na s. 27 se píše o zoomech a švencích a že by se podle odborné literatury neměly 
příliš používat, nicméně zde chybí odkaz na zdroj.  
Faktická chyba se objevuje na s. 35, kdy autorka píše, že "Užití hovorových výrazů a „progresivních jazykových 
tendencí“ je naopak doporučováno například i bývalým ředitelem zpravodajství České televize Zdeňkem 
Šámalem", přičemž Z. Šámal je i v současnosti ředitelem zpravodajství ČT.  
Na s. 37 autorka tvrdí, že "vývoj je však v mnoha případech ještě na začátku a technické vymoženosti se 
nepoužívají na denní bázi.". Je otázkou, co má autorka na mysli jako cíl vývoje, nicméně můžeme konstatovat, 



že se zmíněné moderní technologie (drony, mobilní telefony, digitální zařízení, malé kamery) naplno ve 
zpravodajství používají. U použití dronů (s. 37) je zmíněno použití při natáčení např. "návštěvníků zápasů nebo 
koncertů ", to je ale nepřesná formulace, protože právě v případech přeletů nad lidmi je použití dronů podle 
předpisů hodně omezeno, ne-li zakázáno. 
U použití mobilních telefonů autorka skoro pomíjí existenci mobilního žurnalismu, kdy se mobilní telefony 
nepoužívají pouze v mimořádných situacích, ale jako standardní nástroj pro natáčení celých reportáží či pro 
realizaci živých vstupů/přenosů. 
 
 
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, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
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.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce má ve svém celku logickou strukturu, méně přehledná pak je v analytické části. Autorka 
nejprve popisuje obrazové, zvukové a verbální složky konkrétních zpráv a následně je ještě znovu shrnuje. 
Shrnutí je v tomto případě velmi podobné první části a tím pádem i zbytečné. Co je občas problém, je využívání 
některých výrazů - autorka používá například na stranách 14 a 36 pojem "technické vymoženosti", v případě DP 
by bylo na místě využití odbornějšího významu.  
Práce má dobrou jazykovou úroveň, objevují se syntaktické chyby, stylistikou se místo odborného stylu blíží 
více ke stylu publicistickému. Autorka občas používá nevhodné formulace - např. s. 42: "(…) mnohdy podávají 
reportéři živá hlášení z míst dění" - zde by bylo na místě použití terminologie používané v oboru. 
Autorka odkazuje na odbornou literaturu a na internetové zdroje, občas se objevují i citace z přednášek, takto 
odkazované informace by měly být podloženy jinými zdroji, zvlášť když jsou dostupné i v odborné literatuře. U 
některých citací by autorka měla být obezřetnější - např. na s. 40 cituje informace z roku 2014 o největší 
projekční obrazovce v evropských televizích. Je velmi pravděpodobné, že v případě rychle se rozvíjející 
televizní techniky bude situace po třech letech úplně jiná.  
Autorka nepoužívá poznámkový aparát, což by v některých případech zvyšovalo přehlednost práce - např. na 
stranách 98-99 odkazuje na poznámku označenou hvězdičkou, přičemž právě v tomto případě by na místě bylo 
využití poznámky pod čarou. 
V analytické části jsou u některých příkladů využity obrazové ilustrace konkrétních fragmentů reportáží, ve 
shrnutí autorka využila i grafy a tabulky. Tabulky mohla využít i přímo v analytické části, čímž by se zvýšila 
přehlednost obroti výčtu jednotlivých charakteristik reportáží v souvislém textu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce splňuje nároky kladené na tento typ práce a je aktuálním přehledem. V své analytické části je 
práce méně přehledná a prospěla by jí jiná podoba zpracování. Vzhledem k výše zmíněným výtkám navrhuji 
hodnotit znánkou velmi dobře. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 V čem vidíte přínos nových technologií v TV zpravodajství (drony, mobily,…)? 
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  



výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 11.6.2017                                                                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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


