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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) 
S dobrou znalostí tématu a s osobním zaujetím diplomant porovnává televizní přenosy z olympijských her 
v Naganu (1998) a ve Vancouveru (2010), všímá si vlastností žánru i osobního stylu komentátorů a 
spolukomentátorů. Vlastní analýzu doplňují výsledky autorem zpracovaného dotazníku a osobní rozhovory 
s předními komentátorskými osobnostmi. Autorova zaujatost tématem a spolu s tím i množství shromážděného 
materiálu (z přepsaných komentářů, z rozhovorů s komentátory) však vedou k tomu, že v práci převládá 
vyprávění (jakkoli dobře napsané) nad odborným výkladem.   
 
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 3 
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) 
Cenné jsou poznatky z osobních rozhovorů. Ztotožňuji s autorovým sebehodnocením, že "přes místy neodborný 
jazyk mé práce bylo přečtení tohoto díla zábavné, poučné a přínosné". Přesto je třeba konstatovat, že autorovi 
trochu chybí odstup od zajímavého shromážděného materiálu, hlubší zamyšlení nad rozdíly mezi reportáží a 
komentářem, resp. mezi komentářem popisným a analytickým (na s. 25 se rozdíl demonstruje jen na příkladu). 
Největší přínos práce je tak paradoxně obsažen hlavně  v řeči dotazovaných osobností. 
 
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 3 
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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Pečlivě shromážděný materiál (s. 76-163) a dotazníkové odpovědi (s. 51-70) svým rozsahem několikrát 
překonávají vlastní analýzu a hodnotící postoje autora práce. Počet slov komentátorů je veličina málo sdělná - má 
jít o počet vyslovených slov, nebo o počet slov různých? Informativní by tu byl koeficient založený na celkovém 
počtu slov (ve jmenovateli) a počtu slov různých (v čiteteli). Vzhledem k tomu, že v běžné řeči je rychlost 100-
110 slov za minutu, tak údaje uváděné n s. 46, pokud jsou správné, musí počítat s výskytem mnoha pauz a 
oddělených textových úseků.To je třeba vysvětlit.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předností práce je autorova dobrá, až důvěrná znalost zpracovávaného tématu, nedostatkem málo kritický odstup 
od zjištěných údajů. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Liší se Vaše hodnocení jako debutujícího mediálního odborníka od hodnocení ve Vámi uváděných 

anketách? Pokud ano, tak proč? 
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! 
 


