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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) 

      

 

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 D 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

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  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

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.)  

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 



3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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.)  

Diplomová práce Jana Pěrušky se zabývá aktuálním, a přitom trochu opomíjeným tématem, protože střet zájmů 

mediálního vlastnictví a dalších aktivit, ať už politických, ekonomických či jiných, se mnohem častěji zmiňuje 

u Andreje Babiše nebo Zdeňka Bakaly, u Daniela Křetínského a ve sportu méně. Autor nabídl zajímavý přístup: 

porovnal obdobné události, je třeba říct, že vhodně zvolené, ve dvou různých obdobích za dvou různých majitelů. 

V tomto kontextu jsou užitečné kapitoly, které mapují historii vlastnických vztahů nebo poukazují na některé 

problematické situace v českém prostředí. Diplomant na poslední chvíli některé momenty dotáhl a výrazně 

zlepšil, přesto však v práci další drobné chyby či nedostatky zůstaly. 

 

Z jazykového hlediska například interpunkce na str. 13, 24, 26 a dále...; shoda: "se stane miliony událostí" na str. 

24, "v obdobích, které byly zvoleny" na str. 37, "zásahy rozesmutnili" na str. 41; opakování slovesa "být" 15x na 

str. 44, do textu nepatří sportovní klišé ("sešívaní" na str. 39). Přesnější mohly být údaje u vzniku deníků 

(Hospodářské noviny vznikly už v 50. letech, v roce 1990 se měnila periodicita, u Lidových novin mohla být 

zmíněna celá tradice, str. 7), chybně jsou data u titulů Slavie (ne 2007 a 2008, ale 2008 a 2009 na str. 39) a 

nesedí počty titulů Sparty na str. 35 a 39. U některých osob chybějí při první zmínce křestní jména (str. 7 či 48), 

slovo titulek v některých případech chybně nahrazuje nápis či název (str. 48). Výklad mohl být v některých 

ohledech kompaktnější (lépe vysvětlit využití výhradně publicistických textů, což je jediné dílčí odchýlení od 

tezí, ještě víc se zaměřit na vlastní problematiku střetu zájmů než na účinky médií), ve vlastní analýze mohl být 

ještě důkladnější. Je velmi cenné, že diplomant uskutečnil rozhovory se dvěma redaktory deníku Sport, ovšem 

mohl z nich získat víc a nijak nezohledňuje, že jedna otázka na možný vliv zůstala bez odpovědi. Závěr pak měl 

stát víc na celkových zjištěních než na řadě citací, mohl nabídnout také pohled na vlastní výzkum, na jeho 

případné limity nebo navrhnout další možný postup. 

 

Nicméně z finálního textu je zcela patrné, že diplomant se v problematice dobře orientuje, že sportovní prostředí 

je mu blízké, potvrdil dostatečný přehled a uskutečnil výzkum tak, jak přislíbil v tezích. Proto práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 

 

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 29. 8. 2018                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

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

nahrajte do SISu ve formátu PDF, 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.    

 


