
UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK MAGISTERSKÉ 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: Lukašiková Evženie  

Název práce: Nové formy reportážní zprávy v televizním zpravodajství  

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Lokšík Martin 

Pracoviště: KŽ IKSŽ 

 

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) 

Práce se v  základních parametrech neodchýlila od schválených tezí.  

 

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 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Diplomantka se  v teoretické části práce vcelku slušně orientovala v dostupné odborné literatuře zabývající se 

žánrovou typologií televizního zpravodajství  a následně se v praktické části pokusila  získané poznatky aplikovat 

na průsečíku zpravodajské produkce hlavních relací   českých celoplošných stanic ( Události -ČT, Televizní 

noviny- TV NOVA, Zprávy - FTV PREMIÉRA a Naše zprávy - TV BARRANDOV). Nutno podotknout, že ne 

vždy měla autorka možnost se opřít o vhodnou  literaturu k aktuálnímu, technologicky překotnému vývoji 

žánrových podob současného televizního zpravodajství a musela tudíž často při určování  žánrových novotvarů 

vycházet že žargonu zavedeného praxí. Z teoretických kapitol je patrné úsilí diplomantky se s touto skutečností 

vyrovnat a získané poznatky vhodně ve vztahu k tématu utřídit a aplikovat. Přes tuto snahu se praktická část 

práce pohybuje z hlediska metodologie na hranici deskriptivního popisu zpravodajských sdělení v rovině 

obrazové, zvukové a verbálního a nonverbálního projevu redaktora - viz. kapitola 3.  V tomto smyslu by pak této 

kapitole náleželo místo  spíše v príloze a práce by vyústila kapitolou 4. Shrnutí.   

 

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 1 



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.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Práce je napsaná  srozumitelným a čtivým jazykem,  neobsahuje žádné závažné gramatické ani stylistické 

prohřešky a má standardní grafickou úpravu. Snaží se co nejadekvátněji ve vztahu k současné praxi vypořádat  se 

stávající žánrovou strukturou zpravodajství v českých celoplošných televizích.      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená diplomová práce posluchačky Evženie Lukašikové splňuje potřebná kriteria k přijetí k obhajobě. Lze 

ji považovat za zdroj podnětných  postřehů a ucelenějších poznatků  ke stávající podobě  televizní  reportážní 

zprávy.  Přínosné  jsou  zejména pasáže týkající se projevu redaktora.  Diplomantka prokázala velmi dobrou 

znalost  dané problematiky i orientaci v odborné literatuře. Kladně lze také hodnotit komunikaci s vedoucím 

práce a pravidelné konzultace k jednotlivým kapitolám. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku  výborně 

- velmi dobře.       

 

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

5.1       

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:                                                                      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.    

 


