
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunika čních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Rokyta Václav  
Název práce: Přehled sportovních dokumentů v České a Československé televizi 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Lokšík Martin 

Pracoviště: KŽ IKSŽ 
 
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) 
 Výsledná podoba práce odpovídá schváleným tezím, a to jak z hlediska struktury, tak cíle a metody zpracování.  
Svým  rozsahem a tematickým  zaměřením  se přibližuje práci magisterské.      
 
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 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor zachycuje v práci 60 let vývoje televize se zaměřením na dokumentární tvorbu sportovní redakce,která je 
spojena nejen se samotnou televizní technologií, ale v tvůrčích postupech a metodách vychází z filmového 
dokumentu a jeho žánrových forem, které se utvářely již v meziválečném období minulého století. Historický 
exkurz do starší  dobové odborné literatury se proto stal  pro autora nezbytnou nutností, aby se zorientoval 
v metodách dokumentaristické práce,  pochopil žánrovou rozmanitost filmového dokumentu a dal ji do kontextu 
s tvorbou sportovních snímků v televizi. Ačkoli autorův vhled do problematiky lze z hlediska potřeb práce  
považovat za dostačujicí, nutno přesto poznamenat, že  kapitoly věnující se žánrům televizního dokumentu by si 
zasloužily mnohem hlubší studium jak domácí, tak zahraniční literatury (viz např. kapitola 1.3  pojednávající 
poněkud   zjednodušujícím způsobem o  střihové metodě v dokumentárním filmu a její objevitelce Esfir Šubové 
nebo podkapitoly o jednotlivých žánrech televizního dokumentu). Diplomant v práci  v dostatečné míře 
neupozornil na význam zpravodajské a dokumentární produkce  Krátkého filmu, která byla nedílnou součástí 
programu kin dávno před vznikem televize a existovala vedle televizního vysílání až do roku 1990. V produkci 
KF vznikla řada dokumentů jak pro specializovaná sportovní periodika (Tělovýchova a sport, S kamerou za 
sportem), tak určených k samostatnému promítání  v distribuční síti kin. Právě několik titulů z produkce KF autor 
řadí do raných počátků televizního sportovního dokumentu, což věcně není správně (viz text na str. 21 - 25). Jako 
podnět k zamyšlení je možné uvést i formulace na str. 38 týkající se  terminologického vymezení žánru reportáže 
a dokumentu.   



 
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) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je napsaná čtivým jazykem a nevyskytují se v ní zásadní gramatické ani stylistické prohřešky (zaznamenal 
jsem pouze jedno vyšinutí z vazby na str. 2).  Hlavní a nejcennější přínos práce vidím v pečlivě sestaveném 
seznamu dokumentárních snímků se sportovní tematikou se všemi základními filmografickými údaji, které Česká 
televize eviduje ve svém archivu programových fondů.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Celkově  bakalářskou práci Václava Rokyty hodnotím kladně, protože představuje neocenitelný zdroj informací a 
svědčí o autorově svědomitém a korektním přístupu k zadanému tématu. Shromáždit a utřídit materiál do 
předložené podoby zabralo diplomantovi obrovské množství času a úsilí.  Práci jednoznačně doporučuji 
k obhajobě a navrhuji známku 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! 
 


