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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) 

Práce odpovídá schváleným  tezím  svou strukturou i technikou zpracování. Autorovi se podařilo naplnit i hlavní 

cíl výzkumu. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Autor prokázal precizní práci s odbornou literaturou a s archivními materiály. Doplnil je rozhovory s pamětníky. 

Ve svých zdrojích se dokázal zorientovat a na jejich základě sestavil odpovídající odborný text, který přináší 

dosud neznámé informace z novodobé historie ČST.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

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

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná A 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Práce je na velmi dobré stylistické úrovni. Autor umí používat odborný jazyk, nezklouzává do publicistického 

stylu. Připomínky nemám ani k formální stránce, včetně využití odkazů pod čarou, dodržování  citační normy atd. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Historie sportovní redakce ČST bylasice v minulosti z větší části zpracována, autor si však vybral téma, které 

dosud nebylo veřejnosti známo. Personální změny po roce 1989 jsou přitom jednou z nejzajímavějších kapitol 

"sportovních televizních dějin" v Česku. Vysoce hodnotím jeho aktivní přístup ke zpracování tématu, který 

prokázal mimo jiné svou cestou do Bratislavy do Ústavu pamäti národa, kde zkoumal archivní materiály spojené 

s celým případem. Zároveň autor prokázal nejen schopnost archivní i další materiály (odborná literatura, 

rozhovory s pamětníky) najít a shromáždit je, ale také z nich sestavit kvalitní práci, která má logickou stavbu a 

plně odpovídá schváleným tezím. Na velmi dobré úrovni je jeho odborný text i co se týče stylistiky a formálního 

zpracování.  Práce jako taková je přínosem pro poznání polistopadového přerodu ČST a může být důležitým 

impulsem k jeho dalšímu výzkumu. Určitě by bylo možné doplnit sledovaný příběh dalšími výpověďmi 

pamětníků, kteří stále ještě žijí a mohli by svými vzpomínkami přinést ještě jiné úhly pohledu na zkoumané téma. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

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

5.1 Jak omezený nebo otevřený je přístup do archivních materiálů STB na Slovensku, nakolik bylo složité se 

k nim dostat? 

5.2 Jak dál by se dalo toto dílčí téma rozvinout v dalším výzkumu, na co byste se v případě dalšího zkoumání 

zaměřil? 

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 4.6. 2019                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

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

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


