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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) 
Bakalářská práce se zásadně neodchyluje od tezí, její struktura byla zredukována, ale zdůvodnění je naprosto 
jasné a přijatelné, nic podstatného se na ní nezměnilo.   
 
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 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Výběr a zpracování literatury je široký a dostatečný, logika práce i technika jsou na kvalitní úrovni.  
 
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 1 
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) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Téma práce je dobře zvolené i zvládnuté, diplomant vychází ze zajímavého úhlu pohledu na sportovní 
zpravodajství. Jazyková a stylistická úroveň práce je na kvalitní úrovni, bez výraznějších prohřešků. Pokud jde o 
přílohu, ta pak tvoří vhodný a zajímavý doprovod k textu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Martina Holzknechta je do jisté míry ojedinělým a také i originálním pokusem o konfrontaci 
záznamu sportovního tématu ve verbální a knižní podobě. Diplomant si vybral dost těžký a složitý úkol u 
zdánlivě jednoduchého tématu, a to postihnout v teoretické rovině pokud možno všechny aspekty takového druhu 
komunikace. Jistě je otázkou, zda se mu to úplně zdařilo, do jaké míry je zkoumaná empirie doplněna 
teoretickými zjištěními a analýzou, která bude zabírat jak oblast sportovního, ale i moderování vůbec, tak oblast 
jazykového, sémantického, ale i textologického rozboru. Nicméně je na místě přiznat, že volba osobnosti 
sportovního komentátora Jaromíra Bosáka je dobrá, že skýtá dostatečně široký i zajímavý prostor pro zvolenou 
komparaci. Bosákův mluvený a psaný projev diplomant sleduje velice pečlivě, snaží se jej konfrontovat 
v průběhu dostatečně dlouhého sportovního komentování a publicistické podobě. Kromě této roviny zkoumání 
autor zkoumá zásady sportovního televizního komentáře, jeho univerální a také optimální podoby, stejně tak jako 
další aspekty, které se v těchto souvislostech dají postihnout a určit. Holzknechtův závěr, že Bosákův televizní 
komentář dosahuje vyšší profesionální úrovně než jeho knižní publikace je přesvědčivý a nesporný, rovněž 
s tvrzením, že hlavním hlediskem ve zkoumaných formách komunikace jde u něj o veřejnost projevu, je nutné 
souhlasit, i tento závěr je verifikovatelný. Považuji bakalářskou práci Martina Holzknechta za velmi kvalitní a 
doporučuji autorovi, aby se dále tomuto tématu věnoval. Známku navrhuji výborně.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Do jaké míry se projevily změny majitele ve fungování celého koncernu, tj. všech stávajících divizí 

Euromedií? 
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! 
 


