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Pomocí X označte v tabulce hodnocení u každého z kritérií. V případě, že vám tabulka
nevyhovuje, nemusíte ji využívat.
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Tabulku s hodnocením doplňte o stručné vyjádření (max. 1200 znaků), které vystihne
nejpodstatnější přínos práce, nebo její nedostatky.
Práce Františka Horvata splňuje veškeré nároky na odbornou akademickou absolventskou
práci. Vedle velmi podstatného tématu, které rehabilituje a v precizních detailech popisuje
"pozapomenuté" ostravské televizní studio, se navíc jedná o práci přínosnou původním
výzkumným materiálem. Rozhovory s kmenovými osobnostmi TV studia a jeho proměn tak
výrazně dopomáhají objasnění hlavního cíle práce, vlivu systémových organizačních změn na
programové schéma a podobu jeho dramatické tvorby.
Autor přináší desítky objevných a podstatných informací, zkoumá provázanost organizačních
změn a ukazuje tyto změny na konkrétních případech v jednotlivých etapách fungování studia
po roce 1991. Vedle logického výběru zpovídaných osobností je patrné, že i osobní pracovní
angažmá v rámci studia dopomáhá k detailnímu pochopení funkcí jedné složky státní instituce
a jejich proměn v čase.

V teoretickém úvodu chybí širší kontext institucionálního vývoje, mediálních strategií a
manažerských schémat uplatňovaných v České televizi od roku 1990. Nicméně práce je
zpracována natolik precizně a detailně a v rozsahu zásadně převyšujícím standard
bakalářských diplomových prací, že absence širšího kontextu je pochopitelná.

Otázky k obhajobě (výhrady, připomínky, náměty, atd):

Jaká je predikce organizačního vývoje v TV studiu Ostrava s ohledem na současnou podobu a
směřování ČT pod vedením ředitele Petra Dvořáka?

Kontrola plagiátorství byla negativní/pozitivní – systém našel shodu ___ %.
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