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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)
První práce, která se věnuje podrobně sportovnímu dokumentu. Správné směřování k naplnění osnovy a k cíli 
práce. Mám jen dílčí výhrady. Zásadně velmi přínosný text. Velmi zajímavý je pokus o seznam (byť ze 
zřejmých důvodů neúplný) sportovních dokumentů v příloze k práci má praktický význam jako unikátní 
příspěvek k výzkumu historie AV žurnalistiky u nás.

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

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Cenný postřeh o absenci teoretické literatury u nás i ve světě. Správné členění žánrů, stanovení druhů TV-
dokumentu. K přesnosti popisu jednotlivých dokumentů opravdu těžko hledám výhrady.
Snad jen přesnější odlišení dokumentů Františka Papouška, který v 60.letech pracoval spíš pro Krátký film, 
odkud jeho díla přebírala Čs.televize.
Rezervou je podrobnější popis technických prostředků, kterými se dokument liší od publicistiky (zvuk, hudba, 
práce s rychlostí a kvalitou záběru…) a to včetně konkrétních příkladů. Tyto prvky patří k základním 
odlišnostem proti TV publicistice a zasluhují si trochu důkladnější rozbor.
Pro další zpracování také doporučuji pečlivý průzkum titulů k tématu v dostupných seznamech midálních studií 
v Evropě.

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) 
Formální náležitosti práce považuji za odpovídající. Teoretické pasáže jsou z velké části postaveny na souhrnu 
poznatků z jiných textů. Nic neobvyklého, ale přece jen by pro posun na úroveň DP bylo vhodné přednést 
vlastní závěry a postřehy, snad jakousi odvážnější sumarizaci těch nemnoha respektovaných autorů, kteří se 
v minulosti k tématu vyjádřili.
3.4 Řečnické otázky (např.uvedení kapitoly 1.1.1 a dále v textu na str.8 … ) jsou zbytečné, odborná práce by 
s nimi měla velmi šetřit. .. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Z mého pohledu jedna z nejpřínosnějších prací o historii konkrétního televiznáho žánru. Mnoha zajímavých 
odkazů a přesné členění subspécií TV dokumentu. Unikátní seznam půl století sportovních dokumentů.
Snaha o definici žánrových odlišností TV dokumentu je správná, ale ambicí autora by mělo být kromě citací 
pokus o vlastní příspěvek na toto téma. Přece jen citovaná literatura k tématu spadá do roku 1993 - a týká se 
60.let. TV dokument se od té doby výrazně proměnil - osobní náhled autora na tyto změny by byl zajímavý ne-li 
přínosný.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jaké jsou technické prostředky pro vyjádření určité nálady v dokumentu? Příklady z konkrétních titulů.
5.2 Pokud má být téma rozvedeno v podrobnější práci: jaké další prameny (zejména ze zahraničí) by bylo 

vhodné prozkoumat?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně –  velmi dobře –  dobře –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k její vysoké úrovni, původnosti (vzdor připomínkám) a unikátní 
příloze navrhuju výborné hodnocení.

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry!


