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|rlrlati vyplňujte pouze clo šeďivých políček!
po jejich vyplttění posurIek vyíiskniíe, zakroužktie ttttvrhovattott irtrítttktt, poďepište a otlevulejíe!
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Označte,,X" vybranT hodnocen í

KoME'NTÁŘ (v PřÍPaclě hoclnocení ve slouPcích 3 a 4 musí autor postrclkLr sIov,nč formulovat hiavní výtky projeclnotlivé podbocty) (rnax. 500 znaků)

U§P§OellilP!§AH u vý,sllDN E pRÁcE

Fakulta sociálních věd
I!§tifut komunikačních studií a žurnalistik

l,YZT^H SCHVÁLENÝcurrzÍ A VÝSLEDNn pnÁcn-)

l. Odpovídá
schváleným
íezln-l

2. Odchylu_je se od
tezí. ale odchÝleni je
vhodné a v práci
zdůvodnčnó

3. Odclryluje se od
tezí a oclchýlení rlení
,"hodné a v práci
zciůvodnčné

4. Neodpovídá
sch válenýrn
tezím

1.1 Cílpráce x
1.2. tr4etoda práce x
1 ,3. Struktura práce x

I{odnocení známkou

Relativní ú né literatury ke zvoienému térttatu

zvládnutí zvolené techn váni nrateriii]u

Re Iativní úplnost literatury t .,uot.nňu t",*tu
tudovanou iiteraturu

sestavit a poLrž! soubor nretocl při
nos práce k rozvoji oboru

Vypiňujte číslicí na škále l -2 -3 - 4 (výborné - vetmr ac,bre -cl"trré ..d"rŇÓ

l iteraturLr

cílipůvodnost



KoI\'1ENTÁŘ (v PříPaclě ho<]nocení 3 a '1 rnusí arrtor posutiku slovně lornlulovat hlavní výtky pro jedrrotlivépodbod1 ) (max. 500 znaků;

iW poDoBy vÝsLEDNE pRÁcE

Vyplňujte číslicí nir SkaĚ 4(qiborné u.trffi
KOMENTÁŘ (v PříPactČ hodnocerrí 3 a 4 musi autor posuclku s]ovně fonnu]ovat hlavní v1.,tky pro jednotlivépodbodi r 1max. ó00 znrkťr.,t

Na základě emPirického rozboru rry-braných médiíve třcch časových obdobích práce vhoclně spojila výkladobecné Problematikuý zPravoclajstui se speclfi.kýrn vý,klatlertl zpravildajství sportovního se zanrěřenítn naokruh nastolování agendy a na vývojové priznaty meáii (pronikání zribavnos ti ažbu]varizace, soustřeclěni nal'ýznamné osobnosti, na otázky genderu, )astoupeníjectnotlivých sportovních odvětví apod.). pončkud
otevřená je otázka sPecifiČnosti sPortovního zpravodajství - ai torka si ttr nčkolikriit pomáhá postulovánírnponěkud abstraktního standardu''klasické zpravoclajství''.

4' SIiRNUJiCÍ KoMENrÁŘ rrooNOTITELE (celkorry clojern z vv,sleclné práce, její silné a slabé stránky,půvoclnost tématu a myšlenek apod.) (rnax. 750 znaků)

CÍl Práce autorka sPlnila, obecným Problérnern oborLr. ktcry si stlile musí buc]ovat oprávnčrrí své eristence, jehledáni vlastní terminologie - autorka často kolísá mczi užíváním nnfli.ty.t-l vl,razťr a jejich clomácíniiekvivalenty o sportrrjako o prŮnryslovénr oc]větví bych měl polt]|t-nurti (Jorgensen, s. 22).Svou tezt, žesPort Pťrsobí v médiích veskrze pozitivnč, a.ltorka nětolikrát popira 1rponl;;;r;,;;; *il.'buluo.'ir"..,
ProjevY rasismu, PoPření couberlinovských itteálů, chovárrí aiujtt; ěenderová ne vyvltženost je podrníněnavysokou ťrekvencí zpráv o Íotbalu a lro[eji, těžko z ní vinit novináře - tčnr by spíš bylo možné vyčítatregionirlnínevYváŽenost sPortovních zpráv. JVlimoto výskyt zpráv.je ve spofiu silně závislý na sezóně a navÝznamných událostech.

ičnost stru

Dodržení citační
vněnost a vhodnost příloh

Iazyková a srylisticki urou.nlň." 1pot ua l. op;kr*rč p*.',í-,11.a lrl.t*kodiflkace pravopisné nornly. lroclnoi'te stuňnem +tl

Magisterské práce:

zvládnutí temlino

Dodržení citační
vněnost a vhoclnost příloh

lazyková a sťylistická uro rá, pl"t,.,ákodifikace pravopisné normy, hoclnoi'te st,,ňne,n +t.l

ffi'féněř stejná otázka, jinak torrnulova_na - odlršLr.1e se "modelovost sportovní Z,"i,*.rirtiky'' oa
li iilky, hospodářství, věclv?

nrodelovostí.iiných trclálostí - ve svčtě

5, .TÁZKY, K NINIŽ SE PřtI oBrlApBl Dl&q!{ANT NíUSÍ VY,JÁDŘIT

Bakalářské n.ó^. Flodnocení známkou

3.1

J._)

3,4

3.5

3,5

3.1

3.2 1

J.J 2

3.4 1

3.5 l

3.6 1

2

3.7
1

tuto modelovost s



6, NAVRHOVANÁ ZNÁNIKA (po vytištčrtí postlciku ručnč zakroužktrjte várni navrllované hoclnocení)

výborně - ,velmi dobře - dcrbře - nedoporučuji k obhajobě

zDt]VoDNĚNÍ v pŘipaoĚ NppopoRuČpNÍ (rnax. _500 znaků)

Podp is:Daťum: ,ir,,', ./. , .:ťJ.lť.,* 
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