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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí/ho práce
Posudek oponenta/ky
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Halamásek, Šimon
Název práce: Late-night talk show v USA
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Dorčáková, Jana
Pracoviště: IKSŽ FSV
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce zcela odpovídá schváleným tezím.
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
3
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
3
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor zvládl práci s odborní literaturou a úvodní kapitoly věnující se historii tohoto formátu jsou precizně
zpracované. K problému dochází při zpracovávání autorské části, tedy u analýzy. Autor zcela ignoruje literaturu
k výzkumu obsahu médií, a tedy nezvládl ani metodiku srovnání. Z práce se nedozvíme proč volil právě tyto talk
show ke výzkumu. Také zcela chybí způsob provádění srovnání. Například není jasné jestli autor při hodnotícím
popisu jednotlivých programů shlédl všechny jejich díly a na základě toho hodnotil, anebo se soustředil na
konkrétní roky atd. Srovnání všech pořadů je na velice povrchní úrovni. Tedy logičnost výkladů ani podloženost
závěrů nepovažuji za dostatečné.
.
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 Struktura práce
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby

3.4
3.5

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

1
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor prokázal, že je schopen pracovat s odpovídající literaturou a následně ji uplatnit.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autor vhodně zpracoval první část práce.Schopnost pracovat s literaturou ale nepřenesl do její druhé částí. Jeho
srovnání zcela chybí jakákoliv metodika, autor si ani nepomohl teorií, a tedy tápe a práci naplnil obecnými
hodnoceními, nedostatečnými pro bakalářskou práci. Cíl práce: prozkoumat televizní žánr talk-show v USA
považuji za příliš obecný. Autor přináší tedy i obecné shrnutí pěti show, s minimálním srovnáním a bez
jakýchkoliv závěrů.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
V práci mluvíte o stabilních číslech late-night show v USA. Jaká jsou konkrétně a jak se vyvíjí
v porovnání s jinými pořady např. s reality show, či seriály? Co je v USA považováno za dobrou
sledovanost?
5.2
Ozřejměte nám, jak jste tedy prováděl srovnání /kolik dílů, v jakém období atd./.

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 i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

