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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 předkládané bakalářské práce avizovaly srovnání mediálního obrazu dvou hokejových klubů při jejich 
premiérové sezoně v soutěži KHL. Autor si jako základní metody práce zvolil kvantitativní a kvalitativní 
analýzu. Kvantitativní výzkum však ve finální podobě práce výrazně převládá nad kvalitativním, byť i ten je 
zastoupený, a výsledek proto spíš reflektuje mediální zájem o oba kluby než přímo jejich mediální obraz. 
 
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 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Stěžejní formulovaný závěr – tedy rozdíl mediálních výstupů o slovenském klubu HC Lev ve slovenských 
médiích a o českém klubu HC Lev v Českých médiích – je podložený a vhodně ho doplňují poznatky z vlastního 
rozhovoru s ředitelem komunikace obou klubů, který je součástí bakalářské práce. Hodnověrný výsledek odráží 
velmi vhodně zvolená časová období a události (str. 16), které v obou případech dobře korespondují, i zajímavý 
a velmi dobře odůvodněný výběr zkoumaných médií (str. 17). Větší důraz na kvalitativní zjištění by ovšem 
mediálnímu obrazu pomohly. 
 
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 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 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

5 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Největším handicapem je jazyková úroveň práce. Nejzásadnějším nedostatkem jsou časté hrubé chyby ve shodě 
podmětu s přísudkem (str. 5, 9, 11, 14, 18 atd.), autor chybuje rovněž v psaní názvů periodik (Deník Právo, 
Deník Sport), nejednotně uvádí název slovenského titulu Denník Šport (str. 13, str. 14 atd.), některé formulace 
působí neobratně (na funkci šéfredaktora působí – str. 14 atd.), chyby jsou i v psaní s/z (správy ČTK – str .13). Je 
však třeba zdůraznit, že diplomant je Slovák a velká část výše popsaných chyb – ať už formulačních či 
pravopisných vychází – právě z rozdílu obou jazyků. Práce neprošla důkladnou finální jazykovou kontrolou, ač 
na její nutnost byl diplomant opakovaně upozorňován.  
Struktura práce je logická, větší přehlednosti by prospěly odkazy alespoň na některé zmiňované analyzované 
texty.  
U titulu Metody výzkumu médií uvádí pouze jediného autora, pomíjí Martinu Vojtěchovskou (str. 15, 16, 39). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Celkové hodnocení předkládané bakalářské práce musí odrážet dvě hlavní skutečnosti. Autor si zvolil velmi 
zajímavé a originální téma, de facto zkoumá působení srovnatelných médií ve dvou zemích na událostech, které 
spolu korespondují. Právě výběrem médií, analyzovaných obdobích i například doplněním o rozhovor položil 
základ velmi zajímavému zkoumání, jehož konečný výsledek – zúženo na vyjádřený mediální zájem – odpovídá 
výkladu. Druhou rovinou je však finální podoba zejména po jazykové stránce. Autor se opakovaně dopouští chyb 
(viz 3). Při celkovém hodnocení však navrhuji přihlédnout k následujícím skutečnostem: Mateřským jazykem 
diplomanta je slovenština a drtivá většina chyb zjevně vyplývá z jiných pravidel obou jazyků. Vyzdvihl bych také 
velký zájem diplomanta o danou problematiku, z předkládané práce jsou zřejmé jeho hluboké znalosti a výborná 
orientace v oboru. Proto navrhuji připustit práci k obhajobě a konečné hodnocení stanovit na základě obhajoby. 
Zároveň doporučuji využít funkci Errata v SIS a hrubé chyby opravit. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Podobným případem, jaký jste analyzoval, může být působení klubů HC Lev Praha a Slovan Bratislava 

v KHL. S ohledem na vámi formulované závěry, zkusil byste odhadnout, jak se liší mediální výstupy 
v těchto dvou případech. Vysvětlete, jaké faktory hrají roli v mediální zájmu o sportovní klub a následně 
ve formování mediálního obrazu. 

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! 
 


