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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) 
Práce je vypracovaná v souladu s tezemi. 
 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka vypracovala práci, na které je zřejmé, že k velmi podrobné a intimní znalosti prostředí a produktů 
sportovní zpravodajské redakce ČT přidala relevantní teoretický rámec, který interpretuje televizní vysílání jako 
konstrukci reality dominovanou uzavřeným narativem. To je rámec, který umožňuje osvobodit realitu 
sportovních událostí od zákonitostí medializace a podívat se na mediální prezentaci jako na sémiotický konstrukt. 
Aby to autorka mohla udělat, musela se vyrovnat s řadou sémiotických poznatků, což se jí podařilo, i s řadou 
postupů vytváření mediálních narací ústících v otevřené a uzavřené narativy. Závěr, že medializace utkání 
v ledním hokeji je uzavřený narativ, který má velmi pevnou a očekávanou strukturu, doložený analýzou 
medializace MS v ledním hokeji v Bratislavě 2011, je bohatý a přesvědčivý. Je také svým způsobem objevný, 
protože teorie narace se většinou sportovními komunikáty nezabývala.  
 
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  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 



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.)  

1 

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 0 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je napsána jasně, srozumitelně a přehledně, i když pojednává o konceptech složitých a komplikovaně 
vysvětlitelných. Autorka také tenduje ke snaze dokládat jak názory ze sekundární literatury, tak vlastní tvrzení 
v relativní úplnosti, často až tredundantní. Na druhé straně tím umožňuje čtenáři, aby její poznatky všestranně 
prověřoval. Její výklad sportovního televizního vysílání tak přináší aspekty, které zatím při jeho analýzách 
nebyly tematizovány, a bohatě je materiálově ilustruje a dokládá. Práce je ortograficky v pořádku, případné 
chyby se vyskytují nahodile a zřídka a nepřekračují přijatelnou míru. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce splňuje požadavky kladené na práci magisterskou, a proto ji doporučuji k obhajobě.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Přinese současná digitalizace a s ní spojené zmnožení toku informací nějaké podstatné změny 

v narativech sportovního vysílání TV, nebo už jsem dosáhli určitého kvalitativního vrcholu, který se bude  
měnit jen těžko? 

5.2       
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! 
 


