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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) 
 
Teze avizovaly porovnání způsobu komentování florbalu s hokejem a fotbalem, což se také odráželo v původním 
názvu práce. Diplomant od komparace s fotbalem upustil a zaměřuje se jen na hokej. Změnu logicky odůvodňuje, 
a práce i tak přináší velmi zajímavá zjištění. Vzhledem k blízkosti florbalu a hokeje lze změnu jistě hodnotit jako 
vhodnou. K dílčím, drobnějším změnám dochází ve struktuře práce či volbě zpovídaného experta. Nic z toho 
však rozhodně nemá na výslednou podobu práce negativní vliv.  
 
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 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předkládaná bakalářská práce se opírá o velmi solidní teoretický základ a také původní zajímavá zjištění. To vše 
umocňuje autorovo osobní zaujetí pro dané téma, diplomant prokázal, že se ve florbalovém i mediálním prostředí 
výborně orientuje. Výsledkem je logický výklad a dostatečně podložené závěry, jimiž diplomant popisuje 
medializaci florbalu v českém prostředí. Velmi přínosné jsou také osobní rozhovory s vybranými respondenty, 
které otevřeně popisují nejen vlastní medializaci a její vývoj, ale i zákulisí florbalu a sportu obecně. 
Při už tak rozsáhlém výkladu je trochu zbytečná duplicita, opakování některých informací, formulací či citací (jen 
např. výčet expertů na str. 36 a 31, citace švédské florbalistky na str. 27 a 36, odstavce v podkapitole Všestranní 
komentátoři na str. 26 a str. 27). Práci lze vytknout jen několik drobných nepřesností. Na str. 26 uvádí, že první 
florbalový přenos ČT vysílala v roce 2003, hokejový o deset let dříve v září 1993 (?), nejednoznačně je uvedená 
i periodicita F magazínu ("byl vysílán jako měsíčník ... v průběhu sezony byl týdenní cyklus zachováván" na str. 
21). 
 
 



 
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 1 
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 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

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

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Projev je kultivovaný, srozumitelný a čtivý, ale ne zcela bezchybný. Autor chybuje např. v psaní velkých písmen 
(na titulní straně v názvu fakulty i katedry, katedry také v poděkování, v názvu evropského šampionátu (str. 11), 
píše na Kavčích H/horách (str. 27), v N/nizozemském Nijmegenu (str. 11) či F/facebookové příspěvky (str. 43). 
Ostatní chyby jsou spíš ojedinělé (zápasy na webu jsou ke s/zhlédnutí (str. 63), standart/dní situace (str. 52), 
sporty se vysílali/y (str. 85), kdybychom zakryly/i (str. 83) atd. 
Některé prohřešky mají povahu neopraveného překlepu, jindy se překlep kopírováním "rozmnožil" (např. v pozn. 
5-7, na str. 11 a 12  i 71), zkratka florbalové unie ČFbU je uvedena i jako ČFBU (str. 12). 
 
S poznámkovým aparátem pracuje diplomant dobře. U dotazovaných mohl sjednotit (příp. vynechat) biografické 
údaje, u některých uvádí přesné datum narození (Záruba), u jiných pouze rok.  
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Předkládaná bakalářská práce velmi věrohodně odráží diplomantovu osobní znalost (a zkušenost z) florbalového 
prostředí, zájem o mediální problematiku a současně schopnost aplikovat teoretická poznání. Ocenit je třeba také 
původnost tématu a jeho velmi pečlivé zpracování. 
 
Práci proto vřele doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována známkou výborně. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
 
 
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! 



 


