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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) 
Autor diplomové práce se odchýlil od tezí, když chtěl původně porovnávat získané informace se skutečností na 
příkladu několika vybraných fotbalových zápasů. K tomu však kvůlu rozsáhlejšímu zjištění nedošlo, což je 
škoda, ale Jiří Čihák vše vysvětlil v úvodu a na kvalitu diplomové práce to nemělo vliv. 
 
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 A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Dílčí známku jsem u hodnocení této sekce snížila pouze dvakrát, a to v případě techniky výzkumu a původnosti 
práce. Několik závěrečných prací na téma "spolukomnetátoři/experti v televizním vysílání" už na FSV UK 
vzniklo nebo vzniká (např. diplomová práce "Komparace mediálního obrazu české nejvyšší fotbalové a hokejové 
soutěže na kanále ČT sport", dále například bakalářská práce z roku 2011 "Srovnání vysílání hokejového turnaje 
na olympijských hrách v roce 1998 a 2010 se zaměřením na komentář", kde se Michal Bereň věnuje velmi 
pečlivě i hokejovým spolukomentátorům a také nově zadaná diplomové práce Tomáše Macáka na téma "Práce 
sportovního experta/spolukomentátora v televizním vysílání. Diplomant Čihák se však věnuje výhradně 
fotbalovým expertům České televize (ČT sport) a O2 TV Sport, popisy rolí spolukomnetátorů jsou však u 
většiny sportů dost podobné. Nedostatečně popsaná je kapitola "Základní vymezení metody práce", ve které 
nalezneme pouze tři velmi krátké odstavce a chybí odůvodnění výběru zvolených respondentů. Pochvalu si však 
autor zaslouží zejména za zpracování zahraniční literatury k tomuto tématu a využití primárních zdrojů, dobře 
zvládl i vedení rozhovoru s repospondenty (díky této dovednosti získal zajímavé výpovědi). 
 
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  B 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
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.)  

B 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V práci Jiřího Čiháka chybí zdroje u představení spolukomentátorů a komentátorů (str. 6, 7), dále autor 
nepracuje se zdroji ani u obrázků a tabulek (např. str. 19, 30, 39, 44). Práce má velmi vysokou jazykovou a 
stylistickou úroveň, za zvážení by však stála jiná úprava přímých citací, která nyní plynule nenavazuje na text 
(jedná se o samostatné ostravce), grafickou úpravou by mohla projít celá práce, aby se text lépe četl (např. 
v úvodu jsou odstavce pouze o dvou větách atd.). Větší péči by zasloužil i závěr, ve kterém mohl autor lépe 
popsat hlavní výsledky provedené analýzy. V závěru se píše: "Na základě zjištění z polostrukturovaných 
hloubkových rozhovorů, které byly hlavní metodou této práce, mohlo dojít ke zobecnění přínosu expertů pro 
sportovní média, který koresponduje s tím, jak o něm pojednávali i někteří předchozí výzkumníci: expert dodává 
přenosům věrohodnost a pestrost, měl by také působit jako určitá spojka, prostředník mezi divákem a sportem." 
Co tedy diplomová práce Jiřího Čiháka přinesla nového? Jak vypadá srovnání expertů na ČT sport a O2 TV 
Sport?  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomovou práci Jiřího Čiháka považuji za vydařenou, doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm B 
(1-).   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jaké bylo kritérium při výběru komentátorů a expertů? 
5.2 Co myslí autor práce pojmem „studio komentář“, který se nachází v tabulce č. 2? Jedná se o tabulku 

pouze vybraných stálých expertů (na základě čeho byli vybíráni do této tabulky)?   
5.3  
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1       

 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
F        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 



 
Datum:                                                                      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.    
 


