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Hodnocení práce: 
 
Bakalářská práce na téma Veřejnoprávní televize v Evropě a jejich zapojení do sportu odpovídá 
požadavkům pro psaní závěrečných prací.   
 
Teoretická část provádí rešerši literatury v oblasti veřejnoprávních televizí a jejich regulace. Většina této 
části je koncipována jako kompilát nepřímých citací s jen malou aplikací do zkoumaného tématu. 
Negativně hodnotím skutečnost, že autor vycházel z neaktuální legislativy. Složení témat v teoretické 
části autor práce zvolil správně. 
 
Metodická část je sepsána dobře. Zvolené metody jsou adekvátní provedenému průzkumu a jedinou 
připomínku mám k tomu, že autor neuvádí samostatnou kapitolu výzkumného souboru. Čtenář se 
o výzkumném souboru dozví z textu. Podobně bych doporučil i oddělení operacionalizace dotazování 
od ostatního textu. Kompilace témat čtenáři komplikuje orientaci v textu. Kritika je tedy směřována na 
logiku a stylistiku textu, nikoli obsah této kapitoly. 
 
Analytická část je zpracována dobře. Výsledky jsou vyhodnoceny v tabulkách, kde sice autor používá 
zastaralý design, ale i přesto jsou výsledky přehledné. Autor vyhodnocuje všechny veřejnoprávní 
televize velmi trefně. 
 
Syntetická část práce je to nejlepší, co se zde z obsahové stránky objevuje. Jednotlivé návrhy jsou 
logické a přímo navazují na zjištěné výsledky práce. Jediné, co postrádám, je absence nákladů 
spojených s navrženými úpravami.   
 
Kapitola diskuze je zpracována v pořádku. 
 
Závěry práce odpovídají zjištěným informacím. 
 



Zásadní nedostatky: nejsou. 
 
Celkově práci považuji za průměrnou. 
 

Připomínky: 
1. Autor v abstraktu uvádí pouze obecné výsledky na úkor konkrétních. 

2. Autor v abstraktu opakuje v klíčových slovech slova z názvu práce; z podstaty klíčových slov je 
tato duplikace nesmyslná. 

3. Autor v práci nedodržuje typografická pravidla pro psaní textů – např. při vytváření odstavců 
kombinuje odsunutý první řádek a mezeru mezi odstavci, dělení kapitol na subkapitoly bez 
logického vysvětlení rozdělení textu, nelogické dělení textu do odstavců, i když autor stále 
komentuje stejný fenomén, apod. Nedodržením typografických pravidel autor čtenáři značně 
ztěžuje čtení. 

4. Autor v úvodu rozděluje sport na pasivní a aktivní. V literatuře se k tomuto dělení uvádí ještě 
forma kombinovaná. Vzhledem k tomu, že existuje řada definicí sportu a autor například opomíjí 
sport jako průmysl či obchod, nemůže být první odstavec úvodu považován za validní. 

5. Akademické práce se píší zpravidla neosobně, autor v textu mění osobu vyprávění. 

6. Autor dále v textu uvádí, že sportovní televize jsou v řadě zemí těmi nejsledovanějšími, to je 
ovšem pravdivé pouze během pořádání celosvětově významné akce jako jsou například 
olympijské hry či World Cup. 

7. Autor v úvodu uvádí „…dostáváme k hlavnímu úkolu a cíli těchto televizí, kterým je výdělek 
z komerční činnosti…“ Cílem komerčních televizí je zisk nikoli výdělek (příjem). 

8. Autor práce v úvodu nejprve popisuje sportovní televize, poté téma místo zúžení rozšiřuje 
a popisuje obecný tlak na veřejnoprávní televize, následně se opět vrací ke sportovním 
kanálům. Úvod je sepsán chaoticky, čtenář po přečtení úvodu neví, zda autor bude řešit 
televizní vysílání pouze u sportovních kanálů či obecně. Mimo jiné kritika veřejnoprávních 
televizí není směřována vůči sportovním kanálům. 

9. Autor uvádí chybný formát citačního odkazu pod čarou. Nedodržení normy ISO 690, zápis pod 
čarou dle normy ISO 690 neobsahuje ISBN. 

10. Autor v práci chybně umísťuje citační odkazy, nedodržuje předepsanou normu. 

11. Na straně 14 autor chybně pojmenoval zákon č. 483/1991 Sb., zákon České národní rady 
o České republiky.  

12. Autor v této pasáži uvádí „…Rada ČT. Ta je zřízena samotným zákonem o České televizi, 
konkrétně zákonem č. 483/1991 Sb. Zákon uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti…“ 
Zde autor nevyužívá správnou stylistiku textu a slovem „konkrétně“ poukazuje na to, že by snad 
mělo být více zákonů o ČT, což samozřejmě není. 

13. Autor v teoretické části často čerpá ze sekundárních nevalidních zdrojů, což pro akademické 
práce není vhodné. 

14. Práce obsahuje vysoké množství konatativních či citově zabarvených slov. 

15. Autor práce uvádí podkapitoly 5. řádu, což pro psaní bakalářských prací není žádoucí, text je 
poté příliš tříštěn. 

16. Zákony by autor měl používat v jejich aktuálně účinném znění. 

17. Na stránce 21 autor opět chybně pojmenovává zákon „…se o zákon č. 40/1995 o regulaci 
reklam…“ Chybné označení právních předpisů (autor neuvádí celý název předpisu) se prolíná 
celou prací, další chyby v označení zákonů nebudu dále komentovat. 

18. Autor nepracuje s aktuálním zněním zákona o regulaci reklamy – např. tento zákon od své 
novelizace v roce 2015 neobsahuje ustanovení zakazující skrytou a podprahovou reklamu. 
Celá podkapitola 2.1.2.3.2 je tak chybně zpracována. 

19. Autor na stránce 23 uvádí „…vysílal 15 ti vteřinový spot, nebo 30 ti vteřinový…“, správně je 
15vteřinový a 30vteřinový. 

20. V práci se objevuje velké množství překlepů. 

21. Autor nemá uvedené správné citační odkazy pod obrázky. 

22. Práce nedodržuje princip objektivnosti. 

23. Průzkum uvedený v bakalářské práci není schválen etickou komisí.  



Otázky k obhajobě: 
1. Jaká je cena přenosu na platformě HbbTV? Uveďte konkrétní sporty, pro které by byla 

platforma přínosná. 

2. Jak byste konkrétně propagoval aplikaci ČT SPORT? 

3. Uveďte argumenty, které jdou proti zvýšení koncesionářských poplatků. Jaké jsou důvody pro 
nezvyšování těchto poplatků? 

Práci  doporučuji k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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