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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) 
Cíl, technika i struktura práce v obecné rovině respektují schválené teze - s drobnými, nikoliv závažnými 
odchylkami. P. Staňová se snažila vysvětlit mediální konstrukci reality pomocí sémiotické a diskurzivní analýzy, 
oproti původnímu záměru přidala i narativní metodu výzkumu, byť jen v okrajové míře. Z tohoto důvodu nevadí, 
že její použití neuvedla v tezích. Formálně kazí strukturu diplomové práce chybně vygenerovaný obsah, který 
postrádá čísla stránek u (pod)kapitol. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka v teoretické části přesně vykládá Bergrův a Luckmannův koncept sociální konstrukce reality, na kterém 
vystavěla svou práci. Chybí další teorie či alternativní výklady, např. výraznější zmínka o "narativním obratu". 
Znaky P. Staňová systemizuje podle Ch. S. Peirce, jeho poznatky aplikuje na téma, které zkoumala: prokazuje 
výskyt indexů, ikonů a symbolů v televizním vysílání z mistrovství světa v hokeji. Trochu zaráží, že Peircův 
systém přebírá z obecného pramenu (Černý, Holeš), a netěží např. z Palkova překladu Peircovy "Sémiotiky". 
Rozsah použité literatury a schopnost ji vyhodnotit považuju za jednu ze slabin textu: diplomantka odkazuje jen 
na pět z 18 titulů, zahrnutých v seznamu zdrojů. Zcela pominula Barthesovu "Mytologii", ačkoliv se o tomto 
konceptu zmiňuje v tezích a zpracovávané téma vyžaduje jeho kritické vyhodnocení a aplikaci v narativní i 
sémiotické analýze. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 



3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 4 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Text působí svou logickou strukturou konzistentně, ale narušují jej některé nedostatky. Autorka se potýká 
s nepřesnostmi v terminologii, především v popisu technických a obsahových zákonitostí a procesů televizního 
vysílání; bez vysvětlivek nechává výrazy jako "předjezd" (s. 24), "cover" (s. 34), "jestřábí oko" (s. 43), chybuje 
v označování kamer, které snímají sportovní utkání ("postranní kamera", s. 87; delší/užší strana místo rozdělení 
diagonála/osa atp.). Ve svých formulacích se P. Staňová občas uchyluje k publicistickému stylu a citově 
zabarveným pojmenováním. Solidní stylistickou úroveň poškozují gramatické chyby, zejména syntaktického 
charakteru (chybějící nebo nesprávně umístěné čárky v souvětích a větách - víc než 50 výskytů). Autorka až na 
výjimky dodržuje citační normu; pasáže, ve kterých neuvádí zdroj, se objevují jen sporadicky (např. to, že R. 
Záruba absolvoval rekordní 20. mistrovství světa v roli novináře - s. 22; nebo fakt, že podíl mluveného projevu 
spolukomentátora na přímém přenosu činí 25% - s. 35). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Petra Staňová si vybrala aktuální téma - hokejové mistrovství světa 2011 na Slovensku - a snažila se dokázat, že 
Česká televize ve vysílání svého sportovního programu konstruovala tuto událost prostřednictvím sémiotických a 
narativních postupů. Měla to potvrdit především analytická část textu. Autorka ji zasvětila důkladnému (někdy až 
zbytečné rozsáhlému) popisu tří hokejových zápasů, nicméně diskurzivní a sémiotická analýza se většinou 
omezuje jen na stručné a povrchní závěry; schází hlubší výklad jazykových a vyprávěcích postupů, které vysílání 
ČT4 nabízelo, i analýza mýtů a jejich přítomnosti v textu (v utkání Česko - Slovensko se objevily v 
nezanedbatelném množství). Diplomantka často opomíjí pojmové a osobnostní zázemí (background): 
neobjasňuje mediálněvědní termíny (např. preferované čtení), chybí kontextové informace o citovaných autorech 
(Peirce, Morris, Berger a Luckmann v teoretické, Záruba v praktické části). Oceňuji výběr tématu (s přihlédnutím 
k očekávané náročnosti jeho zpracování), orientaci v problematice, kterou P. Staňová prokazuje, i např. 
obrazovou přílohu s dokladem popisovaných jevů. Celkově text splňuje parametry magisterské diplomové práce 
a doporučuji jej k obhajobě. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Pod jaký typ znaku lze zařadit elektronickou tužku - speciální pomůcku, kterou ve studiu MS používají 

hokejoví experti (bývalí hráči)? 
5.2 Liší se narativ, kterým předkládají sportovní příběh evropské, resp. severoamerické televizní stanice a 

jejich tvůrci? 
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 



 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


