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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) 

Řešitelka hodlala původně provést i srovnání výsledků sledovanosti u jednotlivých formátů. Jak se ale ukázalo, je 

takové porovnávání velmi komplikované a navíc nenabízí žádné relevantní poznatky. Odlišnost jednotlivých trhů, 

divácké zkušenosti a preference, filosofie programování, jsou natolik různé, že úspěšnost konkrétního formátu lze 

porovnávat nejlépe s předpokládaným výsledkem a tím reálným a to v rámci jednoho trhu. Proto od zamýšleného 

srovnání upustila. 

 

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)  

Domnívám se, že řešitelka prokázala schopnost jak aplikovat prostudovanou literaturu, tak zpracovat poměrně 

obsáhlé množství nashromážděného materiálu. Navíc se jí zdařilo i získat a zapracovat informace, týkající se 

produkční stránky adaptace zahraničních formátů  

 

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 

1 



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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

Asi hlavní výtkou, týkající se zpracování této diplomové práce jsou určité stystické nedostatky, asi by bylo také 

vhodné alespoň u některých formátů připojit snímky původního formátu a adaptace - informační hodnotu mají 

přinejmenším z hlediska schopnosti producenta přizpůsobit pořad jak licenčním požadavkům, tak i zvyklostem 

daného trhu. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou. Přestože již vznikly diplomovém práce na téma adaptace 

zahraničních formátů v českém prostředí, autorka se úspěšně pokusila o nový přístup - v podstatě popsala 

strategii, jíž se z hlediska adaptací řídila a řídí vedení České televize a zachytila i odlišné názory, které v tomto 

směru zastávají manažeři ČT v současnosti. Podařilo se jí také poměrně přesně popsat základní produkční 

pravidla při adapatování zahraničních formátů a dotkla se i problému, jak adaptace mohou nikoli omezit, ale 

naopak posílit původní tvorbu.  

 

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

5.1 Který z adaptovaných formátů v ČT považujete za nejúspěšnější a proč? 

5.2 Adaptuje podle vás ČT ve srovnání s jinými televizemi veřejné služby příliš mnoho formátů nebo se 

pohybuje v běžném evropském průměru? 

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.    

 


