
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta/studentky: Jiří Hozák 

Název práce: Veřejnoprávní televize v Evropě a jejich zapojení do sportu 

Cíl práce: na základě zjištěných informací, vypracovaných analýz a srovnání fungování vybraných 
veřejnoprávních televizí v Evropě, vytvořit návrh na úpravu a aplikaci nových funkcí a služeb v 
prostředí programu ČT Sport. 
 

Celková náročnost práce: 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
studenta/studentky 
 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 

Pravopis a stylistika 
 

Velmi dobře 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 
Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená bakalářské práce zpracovává téma veřejnoprávních 
televizí ve sportu v rámci vybraných zemí (konkrétně ČR, Francie, Norsko, Finsko, Švýcarsko). 
Již tato volba v sobě skýtá vysokou náročnost na získání potřebných informací. Student však 
tyto informace získal v dostatečném rozsahu a adekvátně je zpracoval do přehledného 
materiálu. Stanovený cíl práce tak považuji za splněný v dostatečném rozsahu. Je otázkou, 
zda najde tato práce praktickou využitelnost (viz otázka k obhajobě č. 2), nicméně z hlediska 
teoretického hodnotím práci jako velmi přínosnou a nadstandardně využitelnou například pro 
další výuku studentů programu Management TVS na UK FTVS. I přes některé formální 
nedostatky (viz dílčí hodnocení a připomínky) hodnotím práci jako kvalitní, splňující veškeré 
nároky na bakalářskou práci a doporučuji jí k obhajobě. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – student pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně 
konzultoval s vedoucím práce. Veškeré připomínky a podněty od vedoucího práce adekvátně 
do práce zapracoval. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem ke zvolenému tématu. 
Práce je vyvážená ve všech oblastech. Pozitivně hodnotím zachování jednotné struktury 
analýz vybraných veřejnoprávních televizí v kapitole 5. Dodává to čtenáři snadnou přehlednost 
o analyzovaných aspektech a vzájemném srovnání. Práce dále obsahuje všechny podstatné a 
povinné kapitoly, které jsou vyžadovány. 

d) Práce s literaturou – Práce využívá celkem 33 zdrojů, z toho 13 zahraničních, čímž převyšuje 
stanovené požadavky na bakalářskou práci. Teoretická východiska poskytují rešerši 
relevantních témat, kterými se bakalářská práce zabývá i v praktické části. Student zpracoval 
kvalitní rešerši oblastí jak o českých, tak i o mnoha zahraničních veřejnoprávních televizích 
z oblasti sportu. Student správně a věcně cituje, vhodně dodává vlastní komentář.   



e) Adekvátnost použitých metod – student zvolil kvalitativní metody výzkumu pro získání 
potřebných dat, konkrétně sérii hloubkových rozhovorů s celkem 7 respondenty (4 
zahraničními). Velmi pozitivně hodnotím schopnost a samotnou realizaci rozhovorů se zástupci 
zahraničních veřejnoprávních televizí. V tomto ohledu je bakalářská práce nadstandardní, 
přesahující hranice ČR a obsahující mezinárodní srovnání. Náročnost zpracování tak hodnotím 
jako nadprůměrnou. V metodické části student vše adekvátně popisuje, vysvětluje a uvádí.  

f) Hloubka tematické analýzy – zpracované téma student uchopil velmi podrobně a detailně. 

Využil dostupné informace a informace z poskytnutých rozhovorů. Provedené analýzy tak 
považuji za adekvátní a plně dostačující na úrovni bakalářské práce. Celkově tak čtenář získá 
ucelenou představu o fungování veřejnoprávních televizí ve vybraných zemích v oblasti sportu. 
Student pečlivě srovnává stanovené aspekty zkoumání  včetně souhrnného srovnání. Návrhy 
jsou zajímavé, realizovatelné a relevantně zohledňují podmínky v ČR. Velmi pozitivně 
hodnotím rozsáhlou, zajímavou a podrobnou diskuzi v kapitole 7 – celkem 4,5 strany.  

g) Úprava práce – Formální zpracování textu je v pořádku, plně odpovídá úrovni akademické 

závěrečné práce. Student vhodně doplňuje text přehlednými shrnujícími tabulkami a 
ilustracemi, čímž přispívá ke snadné přehlednosti zkoumaných oblastí a specifik jednotlivých 
veřejnoprávních televizí.  

h) Pravopis a stylistika – v práci se vyskytují občasné formální pravopisné nedostatky v podobě 
překlepů, nesprávného skloňování, apod. Voz níže připomínky.  

Připomínky: 
Str. 11 – nesprávné skloňování – „… jiná veřejnoprávní média v Evropě, které operují …“ 

Str. 33 – odkaz na zdroj (v tomto případě index 29 k poznámce pod čarou) má být uvedený již u 
jména autora, pokud je použito v textu. 

Str. 33 – nejspíše chybějící předložka – „Naopak prvními celosvětově vysílanými hrami byly ty 
japonského Tokia v roce 1964.“ 

Str. 35 – 36 - odkaz na zdroj (v tomto případě index 32 k poznámce pod čarou) má být uvedený již u 
jména autora, pokud je použito v textu. 

Str. 37 – překlep – „Posledním prvek …“ 

Str. 40 – nesprávně se opakující slovo – „… neboť může uvést spoustu věcí vysvětlit a uvést na 
pravou míru.“ 

Str. 40 – překlep – „Zároveň jsem se věnovali vymezení …“ 

Str. 42 – překlep – „… stránka věnující se aktuální situace ve vybrané televize.“ 

Str. 47 – nesprávné skloňování – „…, která právě tyto práva vlastní.“ 

Str. 49 – překlep – „… francouzská veřejnoprávní televize, které vysílá …“ 

Str. 51 – překlep – „… spojení značky a vysíleného přenosu.“ 

Str. 52 – překlepy – „… kterému je věnován největší množství času …“; „Mistrovství světa v Paříží“ 

Str. 55, tabulka 10 – překlep – „HbbTV, které ovšem v zahraniční používá název superteletext“ 

Str. 55 – překlep – „…, která se věnujeme veškerému sportovnímu dění v Norsku.“ 

Str. 56 – předložka navíc – „O situaci a fungování v norské veřejnoprávní televize, …“ 

Str. 60 – překlep – „Stejně jako v každé jiná televizi, …“ 

Str. 80 – nevhodný výraz pro akademickou závěrečnou práci – „… již trochu přeplácaný, …“ 

Str. 80 – nevhodné osobní pohnutky – „Myšlenka na tvorbu této sportovně – zpravodajské služby mi 
probíhala hlavou již nějakou dobu a se psaním bakalářské práce a zkoumáním jednotlivých televizí tato 
myšlenka sílila.“ 

Str. 86 – překlep – „… že pokud by byla vyslyšen tento návrh …“ 

Otázky k obhajobě: 
1. Jaký máte názor a postoj na stanovené reklamní omezení v ČR oproti některým jiným vybraným 
veřejnoprávním televizím v Evropě? Jaký je Váš pohled do budoucna na tuto oblast, zda zachovat 

stejné omezení reklamy, nebo ho změnit, popřípadě jak a proč? 
 
2. Jaká je potenciální praktická využitelnost Vašich návrhů pro ČT Sport i vzhledem k úzkým 
kontaktům a vazbám na vedení televizní stanice? Prezentoval jste již nějaké návrhy vedení ČT Sport, 
v případě že ano, s jakým výsledkem? 



 
Navržený klasifikační stupeň: výborně. 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
 
 
V Praze dne 10.6.2020       
                                                                       ….......................................................... 
                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


