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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 trpí rozporem mezi velmi dobrou technikou zpracování, přístupem k tématu, snahou osvětlit téma střetu 

profese a etického … a faktickými chybami, které vznikly nedostatečným ověřenením podtstatných informací. 

Zásadní problém je v zadání práce. Chyba je už v anotaci: Ivan Niňaj odešel z ČS.televize dříve, nejpozději 

v dubnu 1991,  kdy byl akreditován na MEJ v hokeji v Prešově za deník Slovenský Šport. Na MS 1992 už 

v Čs.televizi nepracoval, byl akreditován znovu s Šport Z této chyby vyplývá velmi nepřesný další popis událostí 

kolem Ivana Niňaje. Tvrzení jediného zdroje (vzpomínky Petra Vichnara) bylo nutné ověřit z dalších zdrojů. 

Ivan Niňaj komentoval svůj poslední zápas prokazatelně 21.12.1990 v Moskvě. Celý jeho případ  je časově 

zasazen správně, ale týkal se už jeho působení ve Slovenském Športu, nikoli v ČST.  

 

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 F 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů F 

 

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

Obecné pasáže práce jsou zpracovány dobře, k nim nemám výhrady. 

Úroveň práce trpí faktickými nepřesnostmi. MS 1992 není správně umístěné, čs.tým hrál ve skupině B, ale ta se 

v polovině programu stěhovala z Bratislavy do Prahy, což lze najít na snadno dostupných zdrojích, např. na 

wikipedii. 

Špatná premisa o působení Ivana Niňaje svedla autora ke zcela zavádějícím závěrům. Zápasy MS 1992 už za 

slovenskou stranu komentovali Ján Lacko a Marek Mryglot, Ivan Niňaj byl akreditován  za Slovenský Šport, 

televizní zápasy už rok a půl nekomentoval.  Takže v Bratislavě na MS působil v roli píšícího novináře, nikoli 

televizního komentátora. Marek Mryglot nebyl "povolán na poslední chvíli", protože už 2 roky komentoval 

hokej. Byl nasazen na zápasy v pražské skupině zcela podle plánu - v paměti dotazovaných možná sehrálo roli 

vědomí, že panovaly velké pochybnosti, zda tento úkol zvládne.   



 

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   

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.) 

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Je těžké hodnotit práci, která je formálně velmi dobrá, ale sleduje špatně zadaný cíl. Je opravdu na zváženou, 

jestli by nebylo vhodné práci přepracovat a upravit, aby v ní nezůstal zdroj budoucích chyb. Požadovaných úprav 

nemusí být mnoho, většina práce odpovídá zadání. Zřejmě bude nutné změnit práve to zadání.  

 

 

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

5.1 Kdy přesně Ivan Niňaj odešel z Čs.televize? A případně, kdy byl přijat zpátky do Slovenské televize?  

5.2 Proč si autor lépe neověřil zásadní bod své práce? 

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

Práce je kvalitní, ale v zásadním bodě obsahově vadná. 

 

 

Datum: 14.6.2019                                                                                          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! 

 


