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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) 
Změny vůči schváleným tezím, které byly provedeny, směřují k logičtější struktuře práce. Jejich prostřednictvím 
je lépe vystihnut proces vzniku nejen satelitních sportovních kanálů (včetně Eurosportu), ale také zázemí, ze 
kterého vycházel (stručná rekapitulace vztahu média a sport a TV a sport). 
 
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 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor prokázal schopnost shromáždit dostupnou literaturu a zorienovat se v ní. Při práci s těmito zdroji mu však 
někdy chybí vlastní kritické myšlení, schopnost podrobit citované informace důkladnějšímu rozboru, popřípadě 
přísnější selekci a hodnocení.  
 
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 3 
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 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 4 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor prokázal, že je schopen v praxi aplikovat formální požadavky na zpracování bakalářské práce. Určitým 
nedostatkem však je její stylistická úroveň. Při práci s cizojazyčnými texty někdy autor zapomíná na zásady 
stavby české věty. Na řadě míst předkládaného textu se nevyvaroval stylistických neobratností. Vadí mi 
nekonkrétní citace typu: materiál poskytnutý mutací české redakce Eurosportu nebo rozhovor s externím PR 
pracovníkem českého Eurosportu (nejmenovaným). V práci tohoto typu by měly být využity výhradně informace 
od konkrétních osob nebo z konkrétních materiálů, nelze pracovat s anonymními zdroji.  Nevím, proč jsou 
přílohou práce tabulky, které byly už předtím použity v textu.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Téma práce není zcela původní, přesto autor prokázal, že je schopen, z dostupných materiálů sestavit 
srozumitelnou a logicky strukturovanou kompilaci, která poskytuje přehled ve zkoumané problematice a je tak 
v tomto ohledu přínosem. V některých pasážích textu by byl potřebnější kritičtější přístup k užitým pramenům. 
Autor mnohdy bezelstně přejímá argumentaci a závěry svých zdrojů. Měl by si zachovat vlastní postoj 
výzkumníka, který k tématu nepřistupuje jako zainteresovaná strana, ale jako nezávislý hodnotitel. Slabší 
stránkou práce je její stylistika. Autor se dopouští jazykových neobratností při stavbě vět nebo při užití 
příznakových tvarů slov. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak konkrétně je financován provoz české mutace Eurosportu? 
5.2 Jaká je hlavní konkurence současného Eurosportu na mediálním trhu v Evropě? 
 
 
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! 
 


