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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce  Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Michna Tomáš 

Název práce: Eurosport jako příklad rozmachu sportovních televizních kanálů v Evropě 
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Bednařík Petr 
Pracoviště: Katedra mediálních studií IKSŽ 

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)
Ve srovnání s tezemi autor vhodně pozměnil strukturu 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 2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor pracuje se zahraniční i domácí odbornou literaturou. Využívá také řadu internetových zdrojů. Jeho práce 
s literaturou a zdroji je velmi dobrá. Autorovi se podařilo přehledně a přesně popsat vývoj sportovního 
televizního vysílání v Evropě. Dobře zachycuje komplikovanou cestu Eurosportu od vzniku do současnosti a 
jeho postavení na evropském mediálním trhu. Z hlediska zdrojů ale autor mohl také využít česká odborná 
periodika a hledat zde informace k pozici Eurosportu v České republice. Také by bylo vhodné přesněji popsat 
vývoj Galaxie Sport. Slabší jsou místa, kde autor pracuje s materiály Eurosportu. Zde by autorovi prospěl 
kritický odstup, protože někdy přebírá propagační jazyk poskytnutých materiálů, což zcela odpovídá faktu, že 
jde o tiskové zprávy. V diplomové práci by také neměl být zpovídaný pracovník Eurosportu anonymní.       

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 Struktura práce 2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
2



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

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

3

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je přehledná. Poznámkový aparát je proveden pečlivě. Jen není nutné u každého odkazu na 
publikace psát jejich kompletní údaje. Na straně 9 by bylo dobré u každé události uvádět i rok. Na straně 5 jsou 
gramatické chyby. Mezi číslicí a % má být mezera. Autor by měl uvádět správné názvy německých zemí (s. 
15). Kolik je vlastně kontinentů s televizním vysíláním? (s. 30). Stylisticky mohla být práce na lepší úrovni. Je 
zřejmé, že autor pracoval se zahraničními publikacemi, kdy se ale někdy příliš nechal ovlivnit angličtinou. 
Tabulky a grafy jsou vhodnou součástí práce, ale měly se v textu objevit jen jednou.   

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Autor splníl cíl, který si stanovil v tezích. Popsal vývoj Eurosportu a jeho postavení na evropském televizním 
trhu. Osobně bych ale přivítal, pokud by také ještě větší pozornost věnoval českému Eurosportu. Domnívám se, 
že by bylo vhodné, pokud by na základě analýzy několika vybraných týdnů bylo ukázáno, které sporty Eurosport 
divákovi nabízí, aby bylo zřejmé zastoupení jednotlivých sportovních odvětví. Z tohoto pohledu by také právě 
bylo přínosné udělat základní porovnání programové nabídky Eurosportu a ČT4. Máme-li českého sportovního 
diváka, tak by bylo dobré ukázat, z jaké nabídky může vybírat - co přináší Eurosport a co ČT4. Autor se zaměřil 
hlavně na celkový vývoj Eurosportu a česká mutace byla pojata dost stručně.     

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Které údaje u Eurosportu 2 jsou ty správné - na straně 43, nebo 44 (počet domácností, jazyků, států)? 
5.2 Jak může česká mutace Eurosportu zvýšit svůj počet diváků? 

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!




