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POZOR: V po íta i vypl ujte pouze do šedivých polí ek! Po jejich vypln ní hotový posudek prosím vytiskn te,
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu p íslušné katedry!
Typ posudku („kliknutím“ zak ížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí/ho práce
Posudek oponenta/ky
Autor/ka práce
P íjmení a jméno: Velikovská, Tereza
Název práce: Srovnávací analýza pojetí olympijských vít zství Emila Zátopka a V ry áslavské v dobovém
tisku
Autor/ka posudku
P íjmení a jméno: Bedna ík, Petr
Pracovišt : katedra mediálních studií IKSŽ
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zak ížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, p ípadn konkrétní popis hlavních výtek)
Cíl, technika a 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
2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
2
2.4 Logi nost výkladu, podloženost záv r
2
KOMENTÁ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p ípadn konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka pracuje velmi dob e s literaturou. Oce uji, že si vedle odborné historické literatury o eskoslovensku
ve sledovaném období nalezla také publikace, které byly napsány o Zátopkovi a áslavské, p ípadn byli tito
sportovci p ímo autory publikací. Na základ této literatury autorka zachycuje život Zátopka a áslavské.
Za azuje je také do kontextu tehdejšího sportovního i politického d ní. Autorka analyzuje sledovaná periodika a
ukazuje, jakým zp sobem periodika prezentovala Emila Zátopka a V ru áslavskou. Domnívám se, že tato
analýza je provedena velmi dob e.
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
2
3.2 Funk nost a p im enost poznámkového aparátu a odkaz
3
3.3 Dodržení cita ní normy (pokud se v textu opakovan objevují pasáže p ejaté
2
bez udání zdroje, hodno te stupn m 7. Pokud v textu zjistíte p ejaté pasáže

3.4
3.5

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.)
Jazyková a stylistická úrove práce (pokud je opakovan porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodno te stupn m 7)
Oprávn nost a vhodnost p íloh, grafická úprava práce

3
2

KOMENTÁ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, p ípadn konkrétní popis hlavních výtek)
Bakalá ská práce má p ehlednou strukturu. Autorka odkazuje na literaturu i periodika v souladu s cita ní
normou. Možná jen mohly být za azeny i n které biografické poznámky k nejvýznamn jším sportovním
soupe m Zátopka a áslavské. Text má solidní jazykovou a stylistickou úrove , i když n které pasáže bylo
možné asi více propracovat, ale autorka patrn bojovala s asem, což se projevuje i v tom, že v textu z staly
n které chyby. Text má velmi dobrou grafickou úrove a obsahuje n kolik p íloh k tématu.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, p vodnost zpracování tématu apod.)
Domnívám se, že Tereza Velikovská napsala zajímavou bakalá skou práci. Ve svém textu ukázala, jakým
zp sobem tehdejší periodika informovala o sportovních úsp ších Emila Zátopka a V ry áslavské. Autorka
zachytila, jak periodika prezentovala jejich olympijská vít zství. Dob e analyzuje propagandistické tendence,
které vstupovaly do zd razn ní úsp ch sportovc ze socialistické zem . Sou asn autorka velmi p esn
zaznamenává výrazný posun mezi dobou vít zství Emila Zátopka a V ry áslavské. Ukazuje, jak siln byla
propagandisticky využita Zátopkova vít zství v roce 1948 a zvlášt v roce 1952, zatímco v 60. letech se
periodika snažila periodika ukázat V ru áslavskou i po lidské stránce.
5. OTÁZKY NEBO NÁM TY, K NIMŽ SE P I OBHAJOB DIPLOMANT(KA) 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!

