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Typ posudku („kliknutím“ zak�ížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

P�íjmení a jméno: Jeníková Eliška   
Název práce: Vybraná osobnost z d�jin televizního vysílání v �eskoslovensku - Karol Polák  
Autor/ka posudku 
     P�íjmení a jméno: Bedna�ík Petr 

Pracovišt�: katedra mediálních studií, Institut komunika�ních studií a žurnalistiky  
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení 
není v práci 
zd�vodn�né a není 
vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Cíl, technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine�né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt� akceptovatelné – tém�� nevyhovující  –  zcela nedostate�né) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 5 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 
2.4 Logi�nost výkladu, podloženost záv�r� 4 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Domnívám se, že bylo vhodné rozší�it množství literatury. Vzhledem k faktu, že Karol Polák p�sobil v televizi 
již od konce 50. let, tak by bylo dobré v literatu�e využít p�ehledové publikace, které se týkají vývoje 
�eskoslovenské televize. Sou�asn� mohla autorka využít diplomové práce, které máme ve fakultní knihovn� 
k tématu historie sportovní žurnalistiky v �ST (Záruba, Hölzel, Vlášek). Bylo by tak možné lépe popsat �innost 
Karola Poláka v kontextu fungování sportovní redakce. V diplomové práci se píše o spolupráci Karola Poláka 
s Vítem Holubcem, ale m�lo by být rozvedeno, jak tato redakce fungovala, kte�í redakto�i zde v ur�itých 
obdobích pracovali. Pak by také bylo z�ejmé, jak m�li redakto�i rozd�leny úkoly. V tomto sm�ru by bylo vhodné 
i konkretizovat spolupráci �eských a slovenských redaktor�. Autorka se soust�edí na Karola Poláka, ale nem�l 
by být vnímán odtržen� od svých koleg�, kte�í též byli u divák� zna�n� populární. V diplomové práci jsou 
zd�razn�ny komentátorské kvality Karola Poláka, ale bylo by dobré charakterizovat je v kontextu �innosti 
Polákových koleg�.     
Sou�asn� by také bylo možné ješt� více charakterizovat styl noviná�ské práce Karola Poláka, což by ale 
vyžadovalo vid�t v Archivu �T v�tší po�et záznam� z r�zných �asových období.  
Komplikovanou záležitostí z�stává otázka spolupráce Karola Poláka se Státní bezpe�ností, která je v textu pouze 
zmín�na, ale lze ji p�edpokládat jako d�vod Polákova odchodu z televize.       
 



3. HODNOCENÍ KONE�NÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine�né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt� akceptovatelné – tém�� nevyhovující  –  zcela nedostate�né) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 3 
3.2 Funk�nost a p�im��enost poznámkového aparátu a odkaz� 4 
3.3 Dodržení cita�ní normy (pokud se v textu opakovan� objevují pasáže p�ejaté 

bez udání zdroje, hodno�te stupn�m 7. Pokud v textu zjistíte p�ejaté pasáže 
vydávané neoprávn�n� autorem za vlastní zjišt�ní, nedoporu�te práci 
k obhajob� a ve „zd�vodn�ní v p�ípad� nedoporu�ení“ navrhn�te, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární �ízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úrove� práce (pokud je opakovan� porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodno�te stupn�m 7) 

4 

3.5 Oprávn�nost a vhodnost p�íloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce odpovídá chronologickému popisu Polákova života. Autorka ud�lala poznámkový aparát 
d�sledn�. N�které odkazy mi ale p�ijdou až nadbyte�né. Není nutné nap�íklad odkazovat na weby slovenských 
fobalových klub�. Zjednodušit by taky bylo možné opakované odkazy na stejnou publikaci. Stylistická úrove� 
by mohla být v n�kterých pasážích vyšší. P�i p�episu rozhovor� není nutné opakovat zájmeno -on-. Autorka 
uskute�nila rozhovory s redaktory �eské televize, které jsou na CD jako p�íloha práce. Je tedy možné se s nimi 
seznámit v úplném zn�ní.     
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ� HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
p�vodnost zpracování tématu apod.)  
Eliška Jeníková napsala bakalá�skou práci, z níž je vid�t, že téma ji skute�n� zaujalo. Popsala život Karola 
Poláka, snažila se charakterizovat Polákovu noviná�skou práci a objasnit d�vody jeho velké popularity u divák�. 
Ocenil bych, že autorka kontaktovala redaktory �eské televize a u�inila s nimi rozhovory o Karolu Polákovi. U 
n�kterých moment� Polákova života se ukázalo, že je t�žké získat odpovídající prameny. Bohužel i p�es 
viditelnou autor�inu snahu a zlepšení proti verzi z �ervna 2010 mám k textu n�které výhrady, které jsem výše 
uvedl.       
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM�TY, K NIMŽ SE P�I OBHAJOB� DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD�IT: 
5.1       
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborn�  –  velmi dob�e  –  dob�e  –  nedoporu�uji k obhajob�  
 
ZD	VODN
NÍ V P�ÍPAD
 NEDOPORU�ENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskn�te, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu p�íslušné katedry! 
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