
UNIVERZITA KARLOVA 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Bc. Jan Pěruška  
Název práce: Mediální obraz fotbalového klubu AC Sparta Praha v deníku Sport po vstupu Czech News 
Center Daniela Křetínského na mediální trh  
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Veronika Macková 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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 C 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 
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)  
 Jan Pěruška si zvolil zajímavé a stále aktuální téma. O propojení politiků nebo podnikatelů s vlastnictvím 
médií se často debatuje. V minulosti vzniklo už několik závěrečných prací na podobné téma, autor této práce 
se vydal "jinou cestou". Přinesl nové srovnání a odlišný postup při výběru zkoumaného vzorku i při zpracování 
výzkumu. V úvodu přehledně popsal vývoj vlastnictví Deníku Sport a dal si za úkol odpovědět na dvě hlavní 
otázky (Změnil se přístup Deníku Sport ke Spartě, kterou vlastní, stejně jako Deník Sport, Daniel Křetínský? 
Jaké etické problémy své práce musí řešit novináři Sportu?). U druhé otázky bych uvítala 
podrobnější/jednoznačné odpovědi od novinářů, kteří působí v Deníku Sport. Na tuto otázku jsem našla 
odpovědi pouze v "náznacích". Autor mohl oslovit např. i etickou komisi Klubu sportovních novinářů - jak 
vnímají členové EK KSN toto propojení.  
 
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 B 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté A 



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.)  

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)  
Práce má logickou strukturu (jednotlivé kapitoly na sebe navazují a vše působí uceleně), což neplatí o závěru, 
který nabízí několik vysvětlení "jak to mohlo být", ale schází větší propojení s výzkumem. Nenašla jsem 
jasnou odpověd na otázku: "Změnil se obsah v deníku Sport po převzetí jeho vydavatele Danielem Křetínským 
ve prospěch AC Sparta Praha?" Jazykovou a stylistickou úroveň hodnotím písmenem "C", tedy velmi dobře. 
Objevuje se časté opakování slov (např. "období" se v diplomové práci vyskytuje více než 70 krát). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Slabé i silné stránky diplomové práce Jana Pěrušky jsem popsala v předchozích komentářích. Na základě 
dílčího hodnocení doporučuji k obhajobě a hodnotím "C" (velmi dobře).  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Cítí se redaktoři Deníku Sport ve střetu zájmů? 
5.2 Změnil se obsah v deníku Sport po převzetí jeho vydavatele Danielem Křetínským ve prospěch AC 

Sparta Praha? Lze na tuto otázku odpovědět pouze na základě provedeného výzkumu? 
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.    
 


