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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) 

Videorecenze je nový formát internetového prostředí, je vznikající, vyskytující se a zase zanikající v závislosti 

na jeho autorech a jejich časových možnostech. Toto dynamické vznikání a zanikání a zároveň téměř absence 

tohoto formátu na českém internetu vedly Kristinu v průběhu práce k řadě změn, které v úvodu práce věcně 

vysvětluje. Vzhledem k častým konzultacím jsem o všech věděl a souhlasil jsem s nimi. Domníval jsem se, že 

změny přispějí k jasnějšímu uchopení tématu, v čemž jsem se nezklamal.  

 

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 B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

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 B 

 

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

Kristina v sobě nezapřela zápal pro tento žurnalistický formát. To nebyl jen zájem výzkumníka. S vervou si 

zmapovala terén, objevila řadu pozoruhodných videorecenzentů, shlédla jejich videa a snažila se těmto svým 

poznatkům dát i teoretický rámec.  

Myslím tedy, že v oblasti recenze a kritiky v audiovizi se zorientovala, samozřejmě narazila na naprostou 

absenci českých pramenů, sáhla tedy k zahraničním.  

Metodologický koncept, který využila pro vlastní zkoumání a porovnávání videorecenzí a jejich stylů, je 

vyhovující a účelný.  

Přínos práce pro obor vidím v jistém stupni komplexnosti zpracování vysoce aktuálního jevu.  

 

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  A 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

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)  

Struktura práce je logická, je postupným ponorem do tématu, a když už autorka rozebrala různé typy 

videoreflexí 4 filmů, ponořila se ještě hlouběji do jednotlivých výrazových a komunikačních aspektů 

videorecenze jako žánru. 

Citační norma je podle mne jednotná, jazyková úroveň je standardní. Za důležité považuji i obrazové přiblížení 

jednotlivých videorecenzentů formou screenshotů.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Chtěl bych Kristině pogratulovat. Zdálo by se, že videorecenze jsou okrajovým jevem v současné žurnalistice, 

nicméně právě touto prací dokázala, že je naopak velmi posilujícím žánrem, získávajícím ve světě na oblibě. To, 

že u nás je tento formát "v plenkách", samozřejmě nic neznamená. 

Jsem tedy rád, že jsem mohl být u toho, když pro věc zapálená diplomantka sveřepě a důsledně zpracovává 

"svůj" oblíbený žánr, tím ho zároveň pro ostatní pojmenovává a definuje. Pro mne osobně je práce i o posunech 

možného dna novinářské práce, které sice nedosáhlo dna oceánu, ale na jeho hladině už je.   

 

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

5.1 Myslíte, že v takovém formátu lze uplatnit přístupy "tradiční", "klasické" "analytické" žurnalistiky - 

kritiky? Uchytil by se takový obsah? Z Vaší práce totiž vyplývá, že bez zezábavňovacích prvků a 

naprostého povrchu to nejde a že to je průvodní jev tohoto žánru.  

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)  

 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 17. 5. 2018                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, 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.    

 


