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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

  Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                                Výborně 

Adekvátnost použitých metod Výborně 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

 Výborně 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

Podprůměrná   Průměrná   Nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Stupeň splnění cílů práce a její celková úroveň.   

Celkově lze hodnotit práci jako nadprůměrnou. Oceňuji zejména teoretickou část, která 

obsahuje mnoho přínosných a nových informací, včetně vlastních komentářů autora. 

Stanovené cíle a úkoly práce byly splněny ve vysokém stupni. Metodika práce byla přiměřená 

a je třeba ohodnotit velmi zdařilou konstrukci dotazníku. Kvalitu práce poněkud snižuje ne 

příliš konzistentní diskuze,  která je rozptýlena jak do výsledkové části tak do „Závěru“, což ji 

činí méně přehlednou. Výsledky jsou však zajímavé a mohou tvořit dobrý podklad pro 

všechna zmíněná média i pro biatlonovou federaci.  

Hodnocení: velmi dobře  
 

Samostatnost při zpracování tématu. 

Autor si dané téma zvolil iniciativně sám a velmi aktivně a samostatně ho zpracoval. 

Konzultoval přiměřeně a reagoval na většinu připomínek . Chyběla konzultace v závěru, kdy 

by byl bakalant jistě upozorněn na relativně mělkou a rozptýlenou diskuzi. 

Hodnocení : velmi dobře  



 

Teoretická část a zacházení s literaturou. 

Pisatel prokázal nevšední vhled do teorií, které dovedně spojoval a někdy i syntetizoval 

z podkladů poměrně širokého výběru autorů. Tato část je velmi zdařilá. Autor prokázal 

nadprůměrný vhled do problematiky a velkou informovanost a znalost dat. Umí také 

adekvátní zdroje nejen vyhledávat, ale také správně citovat. Vlastním přínosem Dominika   

jsou určitě analytické přehledy sledovanosti biatlonu v jednotlivých médiích.  

Hodnocení : výborně 

 

Metodika a hloubka analýzy. 

Zvolené metody lze považovat za adekvátní. Konstrukce dotazníku a formulace otázek je více 

než zdařilá a v mnoha ohledech příkladná. Proto je politování hodné , že diskuze velmi 

zajímavých výsledků je vlastně rozptýlena do dvou kapitol (6 a 7) a není ji věnován větší 

prostor. Kvalitní výzkum by si to zasloužil.  

Hodnocení:  velmi dobře    
 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

Práce má nadstandardní úpravu. Je oživena barevnými  typy grafů. Práce však mohla být 

přehlednější.  

Hodnocení: výborně 
 

Stylistická úprava, jazyk, gramatika. 

Práce je psána velmi čtivě, se znalostí věci. V metodické části však pisatel opouští „vědecké 

vyjadřování a občas přechází do první osoby a budoucího času. Přesto jsou vyjadřovací 

schopnosti nadprůměrné a písemný projev nadstandardní. 

Hodnocení :  výborně 

 

Připomínky (chápáno jako poznámky):    

 

1. K překvapení byla nalezena pouze jedna  marginální chyba v diakritice  na s.10 

(VŠE), což  jen podtrhuje vysokou jazykovou úroveň pisatele. 

2. V metodické části autor opouští občas vědecký jazyk, kterým velmi kvalitně popisoval 

teoretická východiska a popisuje použité metody někdy v první osobě a budoucím 

čase, ačkoliv práce je již hotova (např. s. 30) 

3. Je škoda, že poměrně svědomitě provedená operacionalizace není lépe graficky 

zpracována v nějakém schematickém „pavouku“, který by umožnil lepší přehled. 

4. Diskuze k některým výsledkům je poměrně mělká. Např. na s. 36 chybí hlubší 

interpretace dat rozdílu mezi zájmem mužů a žen. Je to vlastně jen konstatování faktů, 

sesbíraných z dotazníku. To samé se objevuje i u dalších otázek (s.37 -39).  

5. Prezentace dat tím způsobem, že text předchází výsledky zobrazené přehledně na 

nějakém grafu je nešťastný, protože velmi nepřehledný. 

6. Kapitola 7 (závěr) je pak obsažnější než diskuze a také vlastně dodatek diskuze 

zahrnuje, ačkoliv měla být zaměřena zejména na stručný souhrn. 

Otázky k obhajobě: 

1. V jakém smyslu je posuzováno množství reklam (druhý nejdůležitější faktor ) v 

TV? Jaký je váš názor na reklamy ve veřejném sdělovacím prostředku?  

2. Jakým způsobem by šlo navýšit počet respondentů, tedy rozšířit cílový soubor? 

Jakou metodou byste pak prováděl výběr respondentů? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci.  Doporučuji ji 

k obhájení.  

 



Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně až velmi dobře 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

V Praze dne: 26. 8. 2018        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


