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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) 

OBSAHOVÉ NEPŘESNOSTI 

str.11 chyb vysvětlení, jak mohl LB vyrůstat v Plzni a zároveň hrát hokej za oddílyv Praze Luděk Brábník byl 

objektivně propuštěn kvůli osobnímu incidentu s náměstek ředitele Vladimírem Divišem. Všechno ostatní byly 

jen malicherné záminky. Příčina uvedená v práci jako zásadní, špatný překlad, byla jednou z mnoha nastřídaných 

výtek, ve skutečnosti zcela nepodstatná drobnost Konkurz do HRTM ČST dělalo asi 10-15 uchazečů ve finálovm 

kole, nikoli jen 4. 

Pracovné náplné nebylo jen komentování. 

str.30 Tomáš Jungwirth komentoval výhradně atletiku a judo, ostatní sporty uvedené v práci jen solitérně, 

Zároveň jsou opomenuti slovenšté komentítoři, s kterými se střdal při atletickách přenosech? Dušan Gabáni, 

Stanislav Pavlík, V portrétových kapitolách úplně chybí další práce obou redaktorů: Luděk Brábnk byl autorem 

několika pozoruhodných dokumentů, např. o zraněné hokejisty Vladimíra Bednáře. Tomáš Jungwirth se podílel 

na všech zpravodajských službách - to je uvedeno správně, ale chybí objektivizace hodnocení pané 

Jungwirthové: TJ byl v projevu velmi dobrý a chyb dělal méně než jiní kolegové. A chybé jeho publicistická 

práce. 

Nedostatečně je zpracovaná pasáž konce Tomáše Jungwirtha v Cs.televizi. Nebylo to v roce 1990, ale 1992-93 a 

okolnosti jsou jen naznačené v jiné části práce, 

 

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 C 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu E 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 

 

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

      

 



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 C 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů C 

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) 

F 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce C 

 

 

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

Slabinou práce je především její slohové zpracování, jazyková úroveň, slabá slovní zásoba. 

Konkrétní FORMULAČNÍ POKLESKY 

str.10 komentátoři ... slovo je zapsáno nepřesně 

str,12 slovo konkurz použité 2x v jedné větě a celkově nadužívání stejných slov ve větě nebo v těsnm sledu ... 

str.21 "trenér - trénování" 

Nedostatečná pozornost slovní zásobě zbytečně snižuje jazykovou úroveň práce. Jako na tr. 22 "byl uvezněn ve 

valdickém vězení..." 

str.13 nadbytečné označení "tamější" redaktor 

str.14 kontextově nepřesně použitý instrumentál "byl také úspěšným" 

některé osobní poznámky měly být spíš součástí poznámkového aparátu. Formulace typu "snažila jsem se něco 

zjistit..." 

str.21 špatný  tvar "Roztocích u Prahy" 

str.28 Obsahově špatně srovnané odstavce: přehled povolání, odbočka ke vstupu do KSČ, zpátky k volbě 

povolání. Později návrat k subtématu politická příslušnost. 

str.34 zeugma "Jako poslední v této kapitole zmíním kariéru Františka Šťastného, jenž byl vedle Brábníka a 

Jungwirtha dalším sportovcem, jemuž se v Československé televizi podařilo uchytit a svou profesi vykonával 

dobře.' 

str.36 "... závodník, který byl považován za jednoho z nejlepších závodníků..." Slovní základ "závod" je v tomto 

odstavci o 5 větách použit celkem 8x 

str.37 nesprávně použitý instrumentál "svérázný" 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

PŘÍNOS 

Kapitoly o životech Luďka Brábníka a Tomáše Jungwirtha je prvním pokusem o objektivné pohled na život dvou 

mimorádně kvalitních a zajímavých sportovních žurnalistů v období normalizace, o  kterých existuje pouze 

několik kusých vzpomínek tehdejších diváků, Luděk Brábník nemá ani vlastní heslo na wikipedii. 

Přehled dalších sportovců, kteří se ucházeli o tuto profesi. 

SLABÉ STRÁNKY. 

Kromě formulační nerovnováhy malá pozornost archivním materiálům z práce obou osbností.  

 

 

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

5.1 Proč není v práci lépe využito archivních materiálů ČT? 

5.2 Jak vnímáte  rozdíl mezi expertem/externím odborníkem a žurnalistou/bývalým vrcholvoých sportovcem? 

 

 

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

  

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

 



ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

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! 

 


