
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)   
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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) 

Dílčím způsobem se samozřejmě výsledná práce odlišuje od původně schválených tezí, ale princip, cíl i metoda 

zůstaly stejné. Myslím, že autor zcela naplnil nejen teze, ale i své představy o tom, co chtěl původně zkoumat. 

 

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 D 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

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 C 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Nejsem schopen posoudit relativní úplnost sportovní literatury, ta mediální je zastoupena velmi spoře. Tedy 

pokud za literturu také považujeme knižní publikace, jakkoliv je to staromódní. Seznam internetových zdrojů je 

na jednu stranu čtyřstránkový, ale je vidět, že autorovi stačí povšechné a často velmi mělké informace. To 

bohužel relevanci práci značně snižuje. Těžko tyto zdroje pak "kriticky vyhodnotit", resp. autor informace v nich 

získané ani kriticky nenahlédl, pouze je převzal.  

Na druhou stranu zvolil metodiku, která k relevantním výsledkům nějakým způsobem dochází.  

Není mi jasné, kde nebo z čeho autor vzal či vygeneroval tabulky na str. 26 a 27. Co to je "zdroj vlastní"? 

Z jakých dat vyšel? Vlastní je jen grafika? 

A pak jsem nepochopil, nebo jen někde přehlédl, jakou hodnotu představuje spodní lišta grafů na str. 41, 44, 45, 

46, 47 - grafy se jmenují např. Typy odvysílaných pořadů: na svislé liště jsou dny, a čím jsou měřeny ty typy? 

Minutami? Počtem pořadů? Je to nějak někde uvedeno? (Pro srovnání - graf na str. 57 je zřejmý - dole je počet 

článků.) Budu rád, když mi to autor při obhajobě vysvětlí. Třeba jsem to jen nepochopil… 

 

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 

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.)  

B 

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)  

Práce je logicky vystavěna a je napsána srozumitelným odborným jazykem. Někdy jsou věty stylisticky 

neobratné, ale nejsou tam vyloženě gramatické chyby. Grafická úprava a přílohy jsou přiměřené.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autor je "zapálený" sportovní fanoušek, který se "svému" oblíbenému sportu dokáže věnovat i na poli 

odborného textu. Musel při výzkumu zažít i mnohá zklamání, protože oproti jeho výchozím tezím se počet 

odvysílaných hodin florbalu vůbec mezi zkoumanými obodbími nenarostl, a volejbal si ještě pohoršil. A v tisku? 

Dominantní zůstal fotbal a asi to tak ještě dlouho zůstane. I takové rány musí výzkumník překonávat. Ale je 

třeba nevzdávat to a jít dál.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Mohl byste mi vysvětlit, proč jste vybral právě tyto tři sporty? Proč ne jiné halové sporty?  

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: 18.9.2019                                                                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.    

 


