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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 zcela 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 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce přináší velmi hodnotné teoretické poznatky a sumu empirických dat týkajících se medializace florbalu. 
Autor je prokazatelně nejen teoreticky poučeným analytikem, ale také florbalovým hráčem a účastníkem 
zavádění medializace tohoto sportu do vysílání ČT. Jeho znalosti medializace jiných sportů a zkušenosti 
s medializací florbalu ve Švédsku jako špičkové florbalové zemi mu umožnily velmi přesvědčivě vyhodnotit 
českou medializaci a prostřednictvím přátelských vztahů k rozhodujícím osobnostem zajišťujícím tuto 
medializaci i způsob medializace českého florbalu pozitivně ovlivnit. Hlavním problémem práce byl její rozsah, 
protože při uplatnění všech poznatků by rozsah práce byl nejméně dvojnásobný, a proto jsem se snažil rozsah 
přiblížit textovému vzorci bakalářské práce tím, že méně důležité, i když často velmi zajímavé, poznatky jsme 
vypouštěli. Práce je tedy úvodní studií obsahující nejrelevantnější poznatky, ale zároveň je také úvodem pro 
případně rozpracování tématu.  Shromážděné poznatky a tvrzení, jež práce obsahuje, jsou pro mediální diskurs 
relevantní a také reprezentují současnou praxi medializace sportu. 
 
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 2 



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.) 

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)  
Výsledná práce je zajímavá díky autorově sémiotickému nadhledu nad vlastním prožíváním florbalu a díky 
mediální teorii, jíž vyhodnocoval získaná empirická data. Klíčovým problémem bylo transponovat konkrétní 
vyjádření hráčů i redaktorů mající často velmi intenzívní publicistické vlastnosti do objektivního vyjadřování 
vědecké analýzy, což se autorovi mnohokrát podařilo. Práce proto představuje souvislý a logicky uspořádný 
výklad důležitých rysů pro kvalitní medializaci, protože závěrečná tvrzení jsou relevantní a kvalitně doložená. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce splňuje požadavky kladené na práci bakalářskou, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Je možné, že se florbal stane dominantním mediálním tématem pro ČT 4? 
5.2 Považujete florbal za špičkové téma i pro síťovou medializaci? 
 
 
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! 
 


