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Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Beranová Eva
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Autor(ka) posudku
Příjmení a jméno: Macková Veronika
Pracoviště: IKSŽ
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
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)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru

Hodnocení známkou
A
A
A
B
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
První část diplomové práce poskytla obecný teoretický základ, na kterém posléze autorka práce vystavěla
prováděnou analýzu. V teoretické části velmi dobře pracovala s pojmy jako je např. mýtus, mediální
reprezentace, celebritizace, nastolování agendy nebo rámcování. Znalozti získané z odborné literatury
dokázala aplikovat na vlastní výzkum. O sportovcích s handicapem moc závěrečných prací nevzniká, proto je
diplomová práce "Padlý sportovní hrdina: Mediální obraz Oscara Pistoria" přínosem v oboru sportovní
žurnalistiky. Eva Beranová si stanovila čtyři výzkumné otázky, poté byla popsána časová období, která
kopírovala významné události v životě Oscara Pistoria. Zde bych prodloužila druhé sledované období, které
končí 27. července 2012 (tedy před tím, než nastoupil do závodu na 400m na olympijských hrách v Londýně,
před štafetou na 4x400m, před paralympijskými hrami, kde získal např. zlatou medaili v běhu na 400 metrů
kategorie T44). Autorka práce ale pracuje s články týkající se Pistoriova snažení o účast na olympijských
hrách, kde měl možnost startovat s nehandicapovanými. I přes tuto skutečnost je ve druhém sledovaném
období 28 článků, které byly použity v analytické části.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2

Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
Zvládnutí terminologie oboru

Hodnocení známkou
A
A

3.3
3.4

3.5
3.6

Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

A
A

A
A

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.)
Předkládaná diplomová práce je přínosem ke stávajícím výzkumům o zobrazování handicapovaných sportovců
v médiích. Eva Beranová si zvolila zajímavé téma, které velmi kvalitně zpracovala (dobře popsala mediální
obraz jihoafrického atleta, tak jak ho vykreslovala česká média), proto navrhuji práci hodnotit písmenem "A"
výborně.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Kolik by přibylo článků ve vybraných médiích v období od 27. července do 9. srpna 2012? Ovlivnilo
by to výsledek analýzy této části (jak byl Oskar Pistorius zobrazován)?
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:

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.

