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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: NOVOTNÝ ONDŘEJ  
Název práce: Využití sportovního zpravodajství ČTK z olympijských her ve Vancouveru 2010 v deníku Sport 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Trunečková Ludmila  

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 
 
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) 
Bakalářská diplomová práce je v naprostém souladu s přijatými tezemi.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Ondřej Novotný sledoval ve své práci mediální pokrytí ZOH ve Vancouveru, nejúspěšnějších v české historii, v 
agenturním servistu ČTK a v jediném českém specializovaném sportovním deníku  a podařilo se mu splnit 
vytčený cíl - zjistit "v jaké míře se Sport spoléhal na služby ČTK, případně jaký druh jejího servisu využíval 
nejčastěji a z jakých dalších zdrojů čerpal".  
Vlastní komparaci předřadil (kromě úvodní kapitoly rekapitulující průběh a výsledky sportovních soutěží) popis 
příprav a organizačních opatření v redakcích před začátkem olympiády. Poté kvantifikoval jak rozsah produkce, 
tak zastoupení  formátů/žánrů  a jednotlivých sportovních odvětví.  
Ke zjištěným výsledkům zpravidla nabídl i  jejich intepretaci, případně upozornil na problematičnost srovnání 
(viz denní počty příspěvků) vzhledem k odlišnému stylu práce v agentuře a v deníku.  
Zaznamenal také, že ZOH 2010 byly první, při nichž ČTK nabídla svým klientům odděleně zpravodajský a 
výsledkový servis.  
 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 



Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Struktura práce je promyšlená, logická, vychází z tezí. Diplomant velmi dobře a účelně nakládá s poznámkovým 
aparátem, cituje dle normy. Ani jazykové úrovni není (až na ji/jí na str.11, 4. řádek zdola)  téměř co vytknout. 
Projev je kultivovaný, text prošel v závěrečné fázi důkladnou redakcí. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Ve shrnujícím komentáři chci, zejména v dnešní době, ocenit původnost tématu a jeho zpracování. Předložená 
bakalářská diplomová práce  vyhovuje všem požadavkům kladeným na závěrečnou práci bakalářského studia a 
přináší i řadu zajímavých zjištění použitelných pro ilustraci výkladu např. v  předmětech Práce s informacemi či 
Zpravodajské agentury. 
Jednoznačně ji doporučuji k obhajobě, nemám žádnou zásadní přpomínku. 
Jako vedoucí práce chci rovněž ocenit, že Ondřej Novotný konzultoval řádně a včas. Téma ho bezpochyby 
zaujalo, věnoval se mu s velkým nasazením. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V pozn. 47 na str.15 diplomant uvádí, že Československý sport vycházel zpočátku  jen v úterý a v neděli. 

Přestože se odvolává na potvrzení Národní knihovny ČR, kladu otázku, nebyl-li vydáván v úterý a 
v sobotu.  

5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


