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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) 

Ve srovnání s tezemi autor upravil, že se chtěl původně věnovat zpravodajství o nejvyšších českých soutěžích ve 

vybraných sportech, ale ve výsledku se zabýval celkově zpravodajstvím o těchto sportech, což v práci vysvětlil.    

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu D 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji D 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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

Literatura by v diplomové práci mohla být i obsáhlejší. Dalo by se více pracovat s tematikou sportu jako součásti 

životního stylu. Bylo by možné se podívat i na zahraniční studie o sportovním televizním vysílání. Celkově si 

myslím, že bylo možné mít i ještě další zdroje ke sportovnímu vysílání České televize. V tomto směru by jistě 

bylo dobré podívat se na obhájené diplomové práce na FSV, kde se řada studentů ve svých textech sportu v ČT 

věnovala. Autor v několika kapitolách prezentoval informace o českém fotbalu, volejbalu a florbalu. Ukázal, jaké 

je postavení těchto sportů, kolik mají registrovaných sportovců a jaký je soutěžní systém.  

Autor si pro svoji diplomovou práci musel stanovit postup, jakým bude zpracovávat svůj materiál. Nebylo to 

určitě úplně jednoduché, zvláště u televizního vysílání, kdy si musel určit, jakým způsobem bude počítat rozsah 

vysílání vybraných sportů a jak bude postupovat vzhledem k tomu, že sledované sporty byly zastoupeny 

v různých typech pořadů. Ve výsledku ale z mého pohledu si stanovil systém, který jej vedl k výsledkům, které  

přehledně prezentoval pomocí řady tabulek a grafů.  

 

 

 

  

 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

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

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

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

C 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Struktura práce je logická. Autor přehledně prezentuje výsledky svého výzkumu, ale bylo by dobré se v závěru 

více také věnovat jejich interpretaci. Autor předloží výsledky, ale z mého pohledu by také více mohl napsat, proč 

podle něj mají uvedené sporty mediální prezentaci, kterou dle svého výzkumu zjistil. Bylo by dobré myslet více 

na čtenáře, poznámkový aparát je napsaný skutečně velmi malou velikostí písma. V textu zůstaly některé chyby 

při psaní velkých písmen. Diplomová práce má velmi dobrou grafickou úpravu.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autor se ve své diplomové práci věnoval prezentaci fotbalu, volejbalu a florbalu. Domnívám se, že poněkud 

stranou nechal hypotézu 5, zda byl fotbal v Deníku Sport výrazně bulvarizován. Myslím si, že to je ale i téma, 

které nebylo nutné zařazovat, protože v rámci kvantitativního výzkumu pak je téma spojené s kvalitativním 

výzkumem. Ovšem autor toto téma pojal skutečně hodně stručně, tak i bylo možné jej úplně vynechat. Z mého 

pohledu jsou jistě zajímavá zjištění, která se týkají zastoupení sportů ve vysílání České televize. Při porovnání 

s Deníkem Sport je pak zřejmé, že pro pro český volejbal a florbal je vysílání ČT zcela zásadní, aby zájemci o 

tyto sporty měli vůbec možnost získávat informace o dění v nejvyšších soutěžích. Jak autor ukázal, tak v Deníku 

Sport se objevují výsledky z volejbalu a florbalu, ale skutečně jen velmi málo textů, jasně dominuje zájem o 

fotbal. Jak jsem uvedl, tak by bylo dobré, pokud by autor nabídl v závěru i více interpretací zjištěných výsledků.    

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 18. 9. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


