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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 v zásadě odpovídá schváleným tezím. Rozdíly jsou minimální, navíc v oblastech, které se jistého 

přepracování dočkají prakticky vždy (struktura osnovy, plánované zdroje). 

 

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 B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

2.1 Literatura je vhodná, nicméně u tématu metafor a metonymií bych předpokládal využití autorů, kteří se 

specializují přímo na tuto tematiku (typicky např. Hrabák, Pavelka, Mukařovský aj.). 

2.2 - 

2.3 Autorka zvolenou techniku aplikovala dobře; kdyby si nastavila trochu jinou literaturu, mohla by dojít k ještě 

hlubším závěrům. 

2.4 Ve výkladu bylo několik nedostatků: 1. Autorka nedefinovala klíčový pojem "jazykový prostředek". 2. 

Autorka zapomíná, že ne každý čtenář je sportovní fanoušek - sportovní pojmosloví by měla vysvětlit u prvního 

výskytu. 3. Autorka v kap. 2.1.3 píše, že v analýze bude zkoumat " jazykové prostředky, které se z mého pohledu 

vyskytují ve sportovním komentáři nejčastěji" (s. 19); výraz "z mého pohledu" je vědecky nedostatečný; tím 

spíše, že stále chybí definice jazykových prostředků. 4. Autorka v prvním odstavci kap. 1 (s. 4) definuje češtinu 

na základě negativního vymezení - říká, co čeština není; zapomíná však dodat druhou část, tj. co čeština je. 5. 

Pasáže o metaforických a metonymických prostředcích (2.1.3.2 a 2.1.3.3) obsahují formulační nepřesnosti, které 

přikládám na vrub ne zcela vhodným zdrojům (viz 2.1); podobně i úvaha o kalkování (s. 23) je nepřesná (kalk 

není "přesný", ale "doslovný" překlad) a zasloužila by podložit nějakým (alespoň jedním) zdrojem z oblasti 

translatologie. 6. Popis biatlonu je místy zmatený: Autorka píše "Trestné kolo měří 150 metrů," (s. 25) ale 

neuvádí, za jakých podmínek se jede (resp. se k tomu dostává až později). Nepřehledný je i počet disciplín - 



autorka mohla udělat seznam nebo tabulku. 7. V pasážích o biatlonu nacházíme i argumentační nedostatky: a) Na 

s. 28 to vyznívá, jako by autorka předpokládala, že když má Eurosport jako takový dlouhou zkušenost s přenosy 

biatlonu, bude ji mít i jeho česká redakce; b) Autorka píše: „Obě stanice [ČT sport a Eurosport] se významně 

podílely na formování biatlonového komentáře v našem prostředí, i přesto, že větší zásluhy lze připsat 

Eurosportu, který u nás vysílá biatlon už od 90. let.“ (s. 30). Vždyť ČT sport vznikla až 2006, předtím sport běžel 

hlavně na ČT2; pokrytí biatlonu na ČT před vznikem ČT sport již autorka nekomentuje (ani stručně). 9. Pokud 

jde o závěry, nejsem si jistý, do jaké míry lze kvalitní jazykový projev na ČT přičítat apelu v jejím kodexu 

(zvláště, když šlo o zkoumání projevu jediné osoby).   

 

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 B 

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.) 

C 

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)  

3.1 Práce má v zásadě velmi dobrou strukturu. Problém je pouze v úvodní části (úvod a kapitola 1). U kapitoly 1 

nevíme, proč se autorka pouští do tohoto exkurzu, protože opomněla nastínit, jakým způsobem to vztáhne 

k tématu. Svůj význam však kapitola má, což ale pochopíme až později. V úvodu chybí výraznější zdůvodnění, 

proč zrovna biatlon. Autorka nabízí několik odpovědí (např. na s. 39), nejlepší ovšem zazní až v závěru (věta 

"Tuto konkrétní analýzu jsem zvolila nejen kvůli popularitě biatlonu, ale také proto, že […]" (64)) - pro lepší 

pochopení pohnutek autorky však toto mělo zaznít naopak v úvodu.  

3.2 - 

3.3 Tam, kde autorka cituje výroky sportovních  komentárorů, uvádí název závodu, televizní program a rok. 

Náležité by však bylo uvádět zároveň i den vysílání (autorka jinde uvádí dny konání těchto závodů) a - měli-li 

bychom dostát požadavkům akademického výzkumu - i na vteřinu přesně vyznačený čas začátku výroku (ať už 

přesný, tj. např. 20:31:24, nebo od počátku vysílání pořadu, tj. např. 00:31:24). Další věc je, že v rámci použité 

literatury stačí jako zdroj uvést "Internetová jazyková příručka" a není nutné, aby autorka každé heslo, které v ní 

vyhledala, vypisovala jako samostatný zdroj. 

3.4 Pravopisná úroveň je excelentní (jen několik málo drobných překlepů). Určitý problém představuje stylistika, 

konkrétně používání interpunkčních čárek tam, kde by byla na místě tečka. Důsledkem není jen zdlouhavost 

některých vět, ale především i jejich zhoršená srozumitelnost. 

3.5 - 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce je odvedena velmi kvalitně, jisté rezervy vykazuje jen v oblasti použitých zdrojů pro témata metafor a 

metonymií a v přehlednosti, srozumitelnosti a logice výkladu některých dílčích pasáží (ovšem opravdu jen 

některých, na celkové úrovni je práce v těchto ohledech velmi dobrá).  

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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

  

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



 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 9. 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! 

 


