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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) 

Diplomová práce se od stanovených tezí odchyluje jen v některých zdůvodněných případech. 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

Prameny a literatura k diplomové práci splňuje stanovené požadavky zejména v části historické, týkající se 

historie olympijského hnutí a olympijských her. V případě praktické části, tj. průběhu a analýzy televizního 

vysílání olympijských her z Pekingu a Rio de Janeira, je již literatura zastoupena v daleko menší míře než 

v případě teoretické, respektive historické části práce. V tomto smyslu pak i metody a původnost práce nesou 

známky nekoncepčnosti celé práce.  

 

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, podloženost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

1 



s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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 2 

 

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

Opět se opakuje již to, co bylo řečeno v předchozím hodnocení, a to, že se i v tomto případě odlišují v přístupu a 

zpracování tématu. jinak poznámkový aparát a jeho funkčnost jsou v normě, jazyková a stylistická stránka trpí 

jistou nedotažeností, přílohy jsou poměrně skromné, samotný text mohl být vybaven daleko větším počtem příloh 

v jakékoliv podobě. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce Marka Otavy, pakliže by byla hodnocena jen její první část, která pojednává o celé velmi 

douhé historii olympijských her, pak by nepochybně obstála bez zásadnějších připomínek. Její název však již 

napovídá, že meritem je komparace televizního zpracování a prezentace letních olympijských her ve dvou 

městech, Pekingu a Rio de Janeiru. Z hlediska srovnání her, televizních přenosů, všeho toho, co se okolo těchto 

her odehrávalo v jejich místě i u nás doma, ale i z hlediska poznámkového aparátu, literatury, metodiky , analýzy 

a komparace, zůstala diplomová práce na půli cesty, autor naplnil zadání jen z části. Je zjevné, že větší podíl 

svého zájmu věnoval historii her, než samotné komparaci přenosů, vypadá to, že mu již na stanovené téma 

mnoho času i úsilí nezbylo. Rozdíl je patrný. Proto navrhuji známku mezi velmi dobře až dobře.   

 

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

5.1 Jaké, konkrétně, ochuzení televizního diváka, a to při přenosu televizního vysílání ze zimních 

olympijských her v Pchjongjangu, máte na mysli? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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 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.    

 


