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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 písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

      

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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

udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 
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4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Matěje Tomíčka je velmi zdařilá. Autor postihuje aktuální fenomény ve sportovní žurnalistice na příkladu 

srovnání tištěného a audiovizuálního zachycení nejslavnějšího cyklistického závodu světa Tour de France. 

Ukazuje rozdíl ve zpracování při přítomnosti reportéra na místě události a při využití tzv. gaučové žurnalistiky, 

postihuje technologický vývoj ve vysílání České televize a obsahovou analýzu doplňuje následně provedenými 

rozhovory s Tomášem Mackem a Tomášem Jílkem, které práci dodávají další rozměr a určitý kontext. Jestliže 

v hodnocení lavíruji mezi stupněm A-B, pak především proto, že srovnávám tuto práci s dalšími, které jsem 

(nejen) v tomto semestru vedla a na absolutní A podle mého názoru při práci na textu chyběla ještě o trochu větší 

samostatnost ve slaďování teoretické a analytické části práce. Hodnotím tím tedy nejen výsledek, který podle mě 

A zcela odpovídá, ale i propracování se k němu. 
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v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


