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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Auotrka práce slibovala v tezích dotazníkové šetření, které se však ve finálním textu neobjevilo (nebylo
vysvětleno proč).
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
E
C
E
C

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
V bakalářské práci mi zcela chybí úryvky ze sportovních přenosů, které Brábník a Jungwirth komentovali,
autorka pouze popisuje jejich komentování z literatury a pomocí rozhovorů (nešla k primárnímu zdroji).
Objevují se citace, které nenavazují na text (chtělo by to lépe zasadit do kontextu, aby bylo čtení textu
plynulejší). Nenavazovaly na sebe ani některé věty např. v nulté kapitole autorka nejprve píše o malých
obrazovkách, kde byly pohyblivé televizní obrázky a následuje věta o rozdělení žurnalistiky na novinářskou,
rozhlasovou, televizní, žurnalistika věnovaná politice, kultuře, zpravodajství. V této souvislovsti bych měla
otázku - podle koho autorka takto dělí žurnalistiku? V práci zcela chybí literatura k metodologické části, stejně
jako metodologická kapitola.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci

Hodnocení písmenem
C
B
C

3.4
3.5

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

E
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
V bakalářské práci se nachází několik stylistických nedostatků - opakování slov (např. v úvodu práce je slovo
"sport/sportovní" devatenáctkrát), slovo "působení" hned ve dvou po sobě jdoucích větách (str. 13), to samé se
slovem "maminka" (str. 13), "údajně" (str. 15), "učí" (str. 36), "sportovci" (str. 43), "periodika" (str. 44),
"bezpochyby" (str. 50). V závěrečné práci by se také neměly objevovat věty "Předtím, než se začneme
věnovat…" Stylisticky neobratné/nepřesné výrazy a věty: "sportovní kariéry obou mužů mého zájmu",
"vyššího studia", "složil doktorandskou zkoušku". Autorka popisuje v jedné větě, jakých sportům se Luděk
Brábník věnoval a tuto skutečnost zopakuje o dvě věty později: "Neměl daleko ani k jiným sportům – tenisu a
kopané. Právě kopanou hrál Luděk Brábník také velice dobře, když se ale později rozhodoval, kterému sportu
se bude věnovat, vybral si lední hokej. Brábník sport miloval, kromě hokeje, který u něj byl vždy na prvním
místě, se rekreačně věnoval tenisu a fotbalu nebo nohejbalu." Chyba se nachází i u skloňování názvu města
Roztoky (v Roztocích).
Na str. 39 autorka neodkazuje na zdroje, ze kterých čerpá informace o přípravě Luďka Brábníka, když
popisuje, jak měl rozdělené desky, jak si uchovával sestavy atd. V textu je i několik překlepů (například str. 9,
41, 48 atd.). Do bakalářské práce "Luděk Brábník a Tomáš Jungwirth, příprava vrcholových sportovců a
trenérů na sportovní žurnalistiku" byla navíc zařazena kapitola, kde se představují další tři sportovní
komentátoři - tato část nebyla pro práci přínosem a byla zcela zbytečná. Přínosem by naopak byla např.
kapitola o přímých sportovních přenosech (jak to v Československé televizi vypadalo, jaké přenosy se vysílaly,
jakým stylem se v té době komentovalo atd.).
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Za největší nedostatek práce považuji nevyužitý archiv České televize - autorka práce mohla sama do archivu
zajít a některá tvrzení potvrdit a přiblížit čtenářům, jak to v komentáři vypadalo. Např. když v práci píše:
"Štěpán Škorpil vzpomíná, že ho Luděk Brábník odnaučil říkat ‚drezy‘ namísto dresy. „Měl dar takzvané
‚slovní zkratky‘.“ To znamenalo že uměl situace, které se na obrazovkách odehrávaly, trefně popsat několika
slovy, a vyhýbal se tedy sáhodlouhým nezáživným popisům." Opravdu to tak bylo? Na str. 40 si pomáhá citací
z jiné závěrečné práce, kde je úryvek z komentáře Luďka Brábníka, ale tyto informace mohla autorka zjistit
v archivu ČT sama. V bakalářské práci se navíc nachází faktické nesrovnalosti. V kapitole "3.2 Tomáš
Jungwirth – běžec, rekordman, komentátor, manžel" se píše: "Někdy vroce 1990 opouští Jungwirth
Československou televizi a je mu nabídnuto místo komentátora v televizi Kabel+." Opravdu opustil redakci?
Podle rozhovorů, které vznikly pro bakalářskou práci Evy Pavelkové je zřejmé, že byl z redakce propuštěn.
Podobných nesrovnalostí je v práci více. Dalším velkým problémem této bakalářské práce je stylistika (viz
výš).

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Proč autorka nenavštívila archiv České televize a nepodpořila tak svá tvrzení v bakalářské práci?
Mohla např. popsat části, kdy se v komentáři věnuje informacím, které získal od sportovců, bylo možné
popsat jakých stylem oba komentovali (autorka pouze čerpala z literatury a rozhovorů nikoli
z přenosů).
5.2
Popište úskalí orální historie?
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)

B

C

D

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

E

F (nedoporučuji k obhajobě)

Datum:
………………………………..

Podpis:

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být
posudek bez podpisu!

