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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakříţkujte 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) 

      

 

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 3 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 

2.4 Schopnost sestavit a pouţít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

 

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 Logičnost struktury práce, podloţenost závěrů  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

3.4 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 



 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Diplomant Marek Otava si pro svoji závěrečnou práci vybral bezesporu výborné téma. Bohuţel však moţnosti, 

které se při této volbě nabízely, nevyuţil, a to přesto, ţe text některá zajímavá zjištění přináší (např. vývoj ceny 

vysílacích práv). 

 

Předkládané práci dominuje především část, v níţ autor velmi detailně popisuje vývoj olympijských her. Také 

drtivá většina všech citovaných publikací se vztahuje k olympijskému tématu, pouze jediný titul se váţe přímo 

ke sportu a společenským vědám, zcela pak chybí jakýkoli k metodám. Proto o co podrobnější a důkladnější je 

historická pasáţ včetně počátků televizních přenosů, o to víc jsou bohuţel patrné nedostatky v praktické části. 

Cíle a metody jsou formulovány velmi povrchně a s výjimkou například porovnání sledovanosti nekonkrétně. 

("…Bude se jednat o deskriptivní analýzu, která bude vybírat určité data a poznatky, jeţ jsou nějakým způsobem 

zajímavé a to především s vyuţítím druhé výzkumné metody komparativní analýzy, která bude tyto informace 

třídit a zadávat do určitých kontextů. Výsledkem by mohly být zajímavé informace poukazující na jednotlivé 

rozdíly ve vysílání obou olympijských her…" nebo "…výsledkem by mělo být představení uceleného přehledu 

z českého televizního zpracování letních olympijských her 2008 a 2016 a jeho vlivu na společnost"  – str. 41). 

 

Praktická část pak obsahuje znovu spoustu dalších doprovodných informací (rozhodnutí o pořadatelství v daném 

městě či výčet českých úspěchů), méně uţ skutečné srovnání. Navíc ve většině ohledů zůstává pouze u obvyklých  

údajů (sledovanost celku a vybraných klání, počet reportérů v místě a jejich jména nebo umístění studia) 

dostupných z otevřených zdrojů nebo tiskových zpráv. Chybí větší přesah, pokus o nové vlastní zjištění. Ač autor 

zmiňuje, ţe by pomohla analýza audiovizuálních záznamů a pro zvolené téma (televizní zpracování a prezentace) 

by takový postup byl zcela jistě vhodný, ne-li nezbytný, z výkladu ani uvedených zdrojů to patrné není. Mezi cíli 

uvádí, ţe poukáţe, co se případně ve vysílání nepovedlo, ale na vlastní vysílání se prakticky nezaměřuje. 

 

Práce není bez chyb ani po jazykové stránce (např. "přinášel sebou" – str. 31,"naráţí na problému" – str. 33, "tyto 

čísla" – str. 70, interpunkce před spojkou "a tak" – např. str. 32, 33, 42, skoňování zájmena "jenţ" – str. 3, 32), 

některé formulace působí těţce ("úkolem mé diplomové práce bude zaměření se na konání" – str. 40). Nevhodné 

je kopírování originálních tabulek v angličtině bez překladu (– str. 73), ve výkladu se zaměňují tabulky a grafy (– 

str. 70). A vzhledem k tématu by bylo dobré udrţet určitý odstup ("našich olympioniků", "Bára Špotáková", "my 

diváci" a dále viz závěr). 

 

S ohledem na praktickou část není moţné předloţenou práci hodnotit lépe neţ známkou dobře. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 V práci zmiňujete analýzu audiovizuálních záznamů, sám uvádíte, ţe by vám pomohly, nicméně z textu 

není zřetelné, ţe jste s nimi pracoval. Pokud jste je zkoumal, jak a co jste zjistil? Pokud ne, tak proč? 

5.2 V kapitole Cíle a metody uvádíte, ţe budete moci "kriticky poukázat na věci, které se při vysílání 

nepovedly, nebo nebyly zcela dotaţeny". K čemu jste v tomto směru došel?  

5.3 U poklesu televizní sledovanosti uvádíte, ţe jedním z důvodů můţe být nárůst internetového vysílání, dál 

ovšem zmiňujete obecné celoroční statistiky Českého statistického úřadu a uvádíte, ţe data České televize 

nejsou dostupná. Pokusil jste se kontaktovat přímo Českou televizi?  

5.4       

 

 

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

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 20. 6. 2017                                                                Podpis: ……………………………….. 



 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


