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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) 

To, že Lucie došla k zúžení tématu, že byla "donucena" vybrat si z plejády politických stran jen dvě, je myslím 

logickým vyústěním racionální úvahy. Na sledování reprezentace všech stran, jakkoliv je nazveme "tradičními", 

by nestačila ani dizertační práce. Takže toto soustředění na ČSSD a ODS, které bylo konzultováno, považuji 

určitě za plus.  

Stejně tak kombinace metod mi přijde jako doklad diplomantčiny snahy analyzovat zkoumaný jev co 

nejzevrubněji, kvantitativní analýza jí totiž neodpovídá na některé obsahové otázky. Takže obě tyto změny (a 

samozřejmě s tím související změnu názvu celé práce) považuji za účelné, prospěšné a relevantní.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Velkým plusem práce je, že se pohybuje na značně neprobádaném terénu. Medializaci politiků v různých 

zábavních pořadech již byla věnována řada textů, ale ve zpravodajství, potažmo v - ze zábavného hlediska - 

neatrativních zpravodajských výstupech ze sjezdů/kongresů stran - se zatím takový text podle mého nevyskytl. V 

tom vidím určitou originalitu této práce. Tedy úplnost použité literatury je skutečně relativní, Lucie se mohla 

přidržet textů týkajících se reprezentace, stereotypizace a mediace, kde základní, a to i neučebnicové publikace 

viděla.  

Lucie má také tu výhodu, což je další pozitivum, že je i insiderem zkoumané problematiky. Proto je nabíledni, že 

literatuře rozumí, umí ji aplikovat a dokonce je schopna sama interpretovat výsledky vlastního výzkumu. 

Jak bylo řečeno, diplomantka použila kombinaci dvou metod, myslím, že její aplikací došla k plastickým 

závěrům. 



Původnost práce je značná. Nejen tím, že drtivou většinou textu tvoří praktická (analytická) část, ale tím, že 

kombinací insidera praktika a teoretika, který dokáže pochopit i uchopit problematiku a umí položit otázky, 

kloubí praxi s teoretickým výzkumem a přispívá tak zevrubně k osvětlení málo známého aspektu televizní tvorby.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.)  

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Logičnost a struktura práce jsou zcela v pořádku. Nejprve autorka představuje čtyři pole, na kterých se bude 

pohybovat (TV zpravodajství a zábava, reprezentace a stereotyp, komerční televizní zpravodajství, média a 

politika), což jsou samozřejmě pouhé náčrty problematiky, základní pilíře, na kterých pak staví svůj výzkum. Ten 

je jasně strukturován a na konci shrnut opět velmi přehledně.  

O terminologii oboru není u Lucie pochyb, byvše televizním praktikem, citační norma má jednotnou formu a 

jazykově jde o velmi vyzrálý text. Je sice vidět, že pro některé opakující se termíny už docházela synonyma, ale 

to se u takto zevrubného výzkumu stane. Grafická úprava je standardní.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Cílem práce Lucie Heřmanské bylo zjistit, "jakými změnami prošel přístup komerční televize NOVA, 

orientované především zábavným směrem, k tématům, které nejsou primárně středem zájmu jejích typických 

diváků" (str. 114). Lucie si našla jasně formulovaný materiál, originální segment televizní tvorby, který není 

dosud příliš prozkoumán, a zevrubně jej analyzovala. Z práce je podle mne zřetelné nejen Lucčino zapálení pro 

věc a orientace v problému, ale i to, že je schopna hravě přejít z role praktika do role teoretika, tedy, že si z 

magisterského studia jistě odnese povědomí o tom, že její každodenní práce má jasný teoretický rámec a další 

vrstvy. 

Výsledky považuji z relevantní a myslím, že ve zkrácené formě by bylo vhodné je prezentovat v některém z 

odborných časopisů.  

Na závěr chci Lucii poděkovat a pogratulovat. Pravidelně konzultovala, byla skutečně radost s ní sdílet její 

radosti i trápení při tvorbě textu. A pro mě je Lucie navíc téměř sociálním úkazem - viděl jsem poprvé v životě 

profesionálního nadšence, hořícího pro politické sjezdy (a není při tom propagandista) a jako takovou si ji 

zachovám v paměti. 

 

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

5.1 Myslíte, že lze v segmentu zpravodajství, nalézt ještě méně atraktivnější a "nudnější" obsahy pro 

komerční televizi? Které to případně jsou a uplatňují se tam také podobné principy, jaké jste zkoumala v 

práci? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
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