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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) 

Diplomantka se od tezí odchýlila, ovšem toto odchýlení nastalo ve snaze precizovat téma a přesněji se na něj 

zaměřit. Tak došlo ke změnám i ve struktuře, ta se tím ovšem také zjasnila.  

Adéla opustila od porovnávání úspěšnosti původních předloh a „přeložených“ formátů do českého prostředí na 

základě sledovanosti. Byl by to další úkol, který podle mě ale práci nechybí. Ostatní sledovanosti dokládá 

průběžně, takže i tuto změnu považuji za rozumnou.  

 

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)  

Diplomantka vypracovala velmi poctivou přehledovou práci, která se naštěstí neutápí v pouhé teorii. Je vidět, že 

se seznámila s fenomény globalizace, glokalizace, s kritickými autory (Thomson, Straubhaar, Moran a Malbon, 

Chalaby, Jensen, Waisbord, apod.), ale aplikuje jejich vidění na praktickou stránku věci – na to, co je formát, 

jakou hraje nebo může hrát roli v dané kultuře i v kulturním „překladu“, zohledňuje i aspekt právní ochrany 

formátů. Myslím tedy, že autorka jasně prokázala zorientovanost v problému, znalost různých možných 

interpretací a aktuální literaturu.  

S těmito zdroji pracovala velmi promyšleně a logicky. Jistě ji využila i při formulaci otázek k rozhovorům 

s televizními pracovníky, což byl nakonec hlavní materiál praktické části.  

Práci hodnotím  jako důležitý příspěvek pro a) základní orientaci v problematice, b) důležitý dokumentační 

materiál pro další zpracovávání (rozhovory) c) podrobný přehled neuchopitelného fenoménu, i když vztaženému 

jen na médium veřejné služby.   

  

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 

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)  

Jak jsem již napsal výše, proměněná struktura práce zjasnila i přístup autorky k tématu, i čtenářský komfort pro 

pronikání do problematiky. Terminologie oboru je zvládnuta skvěle, jazyková a stylistická úroveň práce je bez 

problémů. V příloze nacházíme výzkumné rozhovory v plném znění, tabulky sledovanosti jednotlivých formátů 

v českém prostředí a to i podle jednotlivých řad jsou důležitým doplňujícím materiálem. Mohli bychom tu 

očekávat i screenshoty log a vizuálů jednotlivých pořadů, příp. záběry z jejich průběhu, ale to bychom byli 

maximalisty.    

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Jsem za tuto práci rád. Je přehledná, jasně členěná, vtahuje čtenáře do tématu a představuje jej jako široké tvůrčí 

pole plné možností a variací – tedy ne svět pouhých tvrdých šablon a tvrdého dohlížení na jejich naplňování ze 

strany majitelů licencí. Oceňuji také otevření tématu vhodnosti různých formátů pro specifika veřejné služby.  

 

Abych jen nechválil: Nevím, proč v některých tabulkách sledovanosti uvádíte různé řady (StarDance, s. 55, 

Taxík, s. 56) a jinde jen data např. za rok 2016 (Pošta pro tebe, s. 51), jinde souhrnná čísla za celé období 

v průměru (Zázraky přírody, s. 54), jinde po měsících (Kde domov můj?, s. 57), a u Největšího Čecha, na němž 

jsem měl tu čest dělat v nejužším managementu pouze sledovanosti dokumentů a finálového večera a nikoli 

onoho hlavního nominačního večera v únoru 2005. Myslím, že jako ilustrace to stačí, ale tady chybí určitá 

důslednost, která nakonec může znemožnit i skutečnou komparaci úspěšnosti jednotlivých formátů mezi sebou. 

 

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

5.1 Byly by principy výběru, nákupu i realizace zahraničních formátů, o nichž jste hovořila s televizními 

pracovníky České televize, totožné i na komerčních televizích typu NOVA nebo PRIMA? V čem by se 

případně lišily? 

5.2       

 

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

 výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

Datum: 6. června 2017                                                                      Podpis: ……………………………….. 

 

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

 


