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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je ale 

vhodné a 
zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 
Práce v podstatě odpovídá schváleným tezím, na druhé straně ale méně pracuje 
s dokument municipalit a monitoringem médií, což vede k tomu, že jednotlivé pilíře 
výzkumu jsou méně proporční, než projekt předpokládal. 

 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 

2.2 Původnost práce a přínos oboru 2 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 
vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 



2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 
sledované cíle  

2-3 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 1000 znaků) 

 

Sport je důležitým vstupem komunální politiky, v tomto ohledu je práce Kateřiny 
Kacetlové původní a cenná. Práce s teoretickou literaturou je solidní, dílčí metodologické 
výhrady mám k určité nedotaženosti empirické části práce - díky nižší roli monitoringu 
médií a zpracování dokumentů obcí je tato postavena zejména na rozhovorech 
s respondenty. V případě nových aktérů by bylo dobré více pracovat s daty ČSÚ.  

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 2 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.4 Dodržení citační normy 1 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  2 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci  

1 

3.8 Grafická úprava textu  2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 2000 znaků) 

 
Místy vázne "překlad" z "jazyka" polostrukturovaných rozhovorů zpátky do odborného 
jazyka, některé závěry šlo ještě lépe znázornit formou schémat (v tomto kontextu oceňuji 
zpracování části o odpovědnosti obcí za sport). Místy se objevují odkazy na literaturu pod 
čarou (v práci se odkazuje v textu) a v některých pasážích by se hodilo více odkazovat na 
bakalářskou práci (jakkoliv je zmíněna v textu i seznamu literatury). Někdy se objevují 
hovorové pasáže typu "honění bodů". 

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; 
max. 1500 znaků) 
 

Kateřina Kacetlová je solidní studentka, která zpracovala aktuální téma a bezpochyby 
posunula stav poznání role sportu v komunální politice. Bohužel se při finalizaci 
diplomové práce dostala do časové tísně, v důsledku čehož není empirická část úplně 
dotažená a robustní.  

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1       

5.2       

5.3       



 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: C 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:  Z hlediska pojetí empirické části by práce asi 
zasloužila hodnocení "D", vzhledem ke kvalitám dalších pasáží i schopnosti zformulovat 
závěry lze hodnotit stupněm "C".    
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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