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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) 

The aim, working methods, and structure of the work are in line with the thesis plan. In opposition to the 

announcement in the thesis plan the author left out in her work a description of the television landscape in the 

UK. This is explained by the author and it is reasonable.  

 

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 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

In her work the author examines the influence "the West" – western pop culture – has on Chinese pop culture. By 

analyzing “China´s Got Talent” and its perception among young Chinese people she aimed to identify 

westernizing tendencies as well as Chinese cultural traits. 

After a short introduction to relevant media concepts (p. 5-12), the author describes in detail characteristics of the 

Chinese pop culture, the television landscape and its history, television shows in general, and China's Got Talent. 

In this descriptive part, cultural characteristics and historical specifics of the Chinese television landscape in 

general and the Chinese Talent Show in particular are elaborated on (especially in chapters 5.1.1., 5.2. and 6.3.). 

In the theoretical part however, there is no theoretical concept or approach outlined that could have been useful 

for the interpretation and explanation of the results from the empirical part of her work.  

In the practical part of her work the author analyzes, through in-depth interviews, the perception of the Chinese 

Talent Show among young Chinese people living in mainland China and compares it to the perception of the 

British Talent Show among Chinese living in the UK. It is not clear why Chinese people living in the UK served 

as control group, why the author did not interview young British people about their notion concerning „Britain´s 

Got Talent“.  



The author notes that the young Chinese spectators from mainland China seem to assess the Chinese talent shows 

according to quite different criteria than do the Chinese people living in the UK perceive British shows. The 

former seem to assess them from a quite different point of view. There are differences in almost all areas – from 

the characteristics the jury members should possess up to the talents presented during the show – which hint at an 

intense adaptation of the global show-format to Chinese culture and Chinese way of thinking. Thus, the western 

influence seems to be rather small. Interesting to the young Chinese spectators is obviously the local and not the 

global elements of the show. In chapter 7.1. the author gives a lot of very interesting, however also confusing 

information from the interviews that are, in the end, only partly summed up into a clear and precise final 

assessment. What is missing, in my opinion, is the attempt to abstract from single notions and information given 

in the interviews by sampling and ordering them into coherent groups of similar statements. This would have 

allowed her to summarize the main outcomes on an abtract level. 

 

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 1 

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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

The structure and argumentation of the thesis is logical and convincing. The theoretical part is compared to the 

practical part slightly long. Cultural and media concepts introduced in the theoretical part are only indirectly 

connected to the practical part.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

All in all, the thesis gives a very detailed insight into the structure and perception of "China´s Got Talent Show". 

Comparing it to the structure and perception of  "Briatin´s Got Talent" the author elaborates the structural and 

cultural specifics of both of them and is finally able to achieve her research aim. As mentioned before, the results 

could have been even more exiting if she would had seen them within their cultural context - as a mirror of  

Chinese culture.   

 

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

5.1 Please, summarize the main outcomes of your study. 

5.2 Could you, please, describe the Chinese and British interview groups and give reasons for having chosen 

them? 

5.3 Where do you see deficits in your work? How would you overcome them if you´d had the possibility of 

writing the thesis once again? 

5.4       

 

 

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

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 15.6.2017                                                                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.    

 


