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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 práce se od původních tezí liší, zejména ve struktuře. To přičítám faktu, že autor suverénně znalý 

problematiky, se ponořil do tématu tak, že z něj nakonec musel vybředávat. Naštěstí nová struktura je přehledná 

a v podstatě i lepší, než plánoval.  

       

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji  1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu  1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli  1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru  1 

 

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

Nemám slov. Práce stojí na u nás zcela neznámých pramenech, na množství publikací a článcích v zahraničních 

recenzovaných časopisech, práce z nich doslova vyrůstá. Autor prameny nejenom zná, ale také je dovede velmi 

vhodně přetavit do souboru kontextů a souvislostí, a to zejména z technického hlediska problému.  

Přínos práce je pro náš středoevropský prostor jedinečný. Souhrnná, faktograficky přesná a velmi hutná práce 

(oboustranně vytištěná) o fenoménu, který sice známe, ale v konkrétních podmínkách USA si ho jen stěží 

dokážeme představit.    

   

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   1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru  1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu  1 

3.4 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 autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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)  

Autor píše svižně a vypsaným stylem, zkušeně. Na to, jak mnohdy složité technologické problémy musí líčit, aby 

vůbec problematiku přiblížil, je jeho text přehledný a srozumitelný.  

Velmi oceňuji slovník zkratek, a různé grafy a tabulky rozptýlené v textu, které se nalézají na vhodných místech.  

    

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Rád bych kolegovi Bochovi pogratuloval. Předvedl heroický výkon. Připadám si spíš v roli oponenta než 

vedoucího, protože moje vedení bylo spíše virtuálního rázu – V. Boch byl po většinu dobu pracovně právě 

v USA, takže naše konzultace byly emailové, nicméně z prvních zaslaných částí práce jsem nabyl dojmu, že ví, 

co chce a že půjde o zcela nadstandardně zpracovanou práci.  

Text přibližuje nejen historii zavádění digitalizace v USA, ale zejména i body obratu, vývojové milníky, které 

tento proces kvalitativně proměnily. Přitom poslední klíčový bod se odehrál 23. února 2017 (návrh pravidel pro 

přechod na novou generaci digitálního vysílání ATSC 3.0), tedy diplomant zohledňuje i úplně nejnovější události 

v dynamicky rozvíjejícím se oboru.   

 

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

5.1 Mohl byste charakterizovat v bodech základní specifika procesu digitalizace v USA, a případně je vztáhl 

k evropským?  

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: V Praze 28. 5. 2017                                                               Podpis: ………………………………..  

 

 

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

 


