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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) 
Práce sice splnila zadaný cíl - zachytit podobu tiskových konferencí, ale obecně jde o malou ambici. Práci 
chybí už ve stanovení cílů/tezí formulování konkrétního problému (ideálně ve formě otázky), který by autor 
prozkoumal a na něj by našel v závěru práce odpověď. Technika práce spočívala dominantně v popisování, 
aniž by se autor odvážil formulovat konkrétní závěry. 
 
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 B 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru D 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor nepoužil pro účely diplomové práce dostatečné množství odborné literatury, chybí zejména zahraniční 
zdroje. I přes specifičnost sportovní žurnalistiky lze obtížně definovat jakýkoliv výraznější přínost práce 
k rozvoji oboru. Hlavním závěrem práce je "překvapivé" konstatování, že média mají největší zájem o tři 
největší tuzemské fotbalové kluby, což je poněkud nedostačující. Práci chybí například zformulování 
doporučení pro orgány české ligy, jak učinit tiskové konference atraktivnější, efektivnější či smysluplnější. 
 
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  B 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
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 

A 



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) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Na str. 12 autor mohl uvést částky týkající se nákupů mediálních práv rovněž v českých korunách. 
Na str. 14 - neprokazatelné tvrzení autora, že jen u mála profesí najdete takovou lásku k práci jako právě u 
sportovních novinářů. 
Na str. 19 autor tvrdí, že sobotní vydání deníků jsou z celého týdne nejméně čtené, což není pravda. 
Na str. 28 autor chybně odkazuje na detaily neudělení akreditace k boduu 5.1, má být správně 4.1. 
Na str. 53 autor konstatuje, směrem na Moravu klesala úroveň profesionality tiskových mluvčích i žurnalistů, 
postrádám u tohoto konstatování hlubší rozbor. 
Překlepy a hruby se v textu nacházejí, ale nepřesahují únosnou míru. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autor při stanovování tématu diplomové práce nedostatečně definoval výzkumné teze, které by měl ve své 
práci prozkoumat, potvrdit či vyvrátit. Spokojil se s popisem tiskových konferencí a jejich kvalitativním či 
kvantitativním zachycením a rozčleněním. Nejvíce diskutovaným tématem v této oblasti je přitom rozdíl 
v profesionalitě přístupu hráčů a trenérů k médiím v zemích západní a východní Evropy. Právě zachycení 
ochoty odpovídat či kvality výpovědí u samotných fotbalistů je neúplné. Chybí také zamyšlení z hlediska 
možného budoucího vývoje/nahraditelnosti/nepostradatelnosti v oblasti tiskových konferencí jako nástroje 
Public Relations. Nejzajímavější byla práce hned v úvodu, kdy se autor věnoval specifikům žurnalistické práce 
sportovních novinářů. Autor také dobře pojmenoval negativní stereotypy panující ve vztazích novinářů ke 
klubům, trenérům či hráčům a naopak. Podrobně autor zachytil, popsal a porovnal pravidla pro tiskové 
konference stanovená tuzemskou a zahraničními fotbalovými asociacemi. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Dochází v oblasti tiskových konferencí k vývoji a případně jakým směrem? Autor práci psal v roce 

2017, dokáže definovat změny a posuny k roku 2019? 
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 17.6.2019                                                                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.    
 


