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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) 

 

Lucie Klímová se bohužel ve své diplomové práci odchýlila ve všech výše zmíněných parametrech od 

schválených tezí. Jelikož se autorce práce nepodařilo zkontaktovat potřebný počet zaměstnanců Českého 

atletického svazu (dále jen ČAS), bylo nutné modifkovat metodu zkoumání. Z práce založené na rozhovorech se 

tak stala spše analýza komunikačních kanálů daného sporotvního svazu. Cíl práce se tudíž bohužel nepodařilo 

naplnit, jelikož odpovědi jedné respondentky lze těžko považovat za reprezentativní vzorek "vizí".  

 

Tyto skutečnosti se pochopitelně odrazily taktéž na struktuře diplomové práce, která doznala ospravedlnitelných, 

vhodně provedených, změn.  

 

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 C 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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

Autorka práce využívá odpovídající odbornou literaturu, aplikuje ji na některých místech poněkud 

nesystematicky, ale celkově solidně. Zpracování materiálu získaného ze sociálních sítí ČAS je na vysoké úrovni, 

totéž se bohužel nedá říci o dotazníku (v práci otitulovaném coby "dotazníkové šetření"), nutno však podotknout, 

že absence vyjádření redukovaná na jeden vyplněný formulář interpretaci značně ztěžuje. Nesporným faktem 

zůstává nevhodnost metody použité ke zjištění vizí zaměstnanců ČAS, čehož si je jistě Lucie Klímová vědoma. 

 

Vyzdvihuji originalitu práce, byť její zpracování, vzhledem k významným nedostatkům, nepřispívá k rozvoji 

oboru. 



 

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  D 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

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.)  

E 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava D 

 

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

 

Struktura práce je logická, závěry týkající se vizí a reality komunikace prostřednictvím nových médií jsou však 

kvůli autorčiným výzkumným metodám zpochybnitelné. Porovnání vizí a reality vzhledem k absenci původně 

plánovaných rozhovorů přes evidentní snahu diplomantky značně "pokulhává". Terminologii oboru autorka práce 

zvládá obstojně, totéž ovšem nemůže očekávat od všech potenciálních čtenářů - v práci mnohdy chybí 

podrobnější vysvětlení odborných pojmů. Poznámkový aparát odpovídá standardu diplomových prací.  

Lucie Klímová se sice snažila držet jednotné citační normy, bohužel se jí, zřejmě kvůli nedostatku času, 

nepodařilo ozdrojovat veškeré pasáže tak, jak si "věc žádá". Autorka dodržela citační pravidla na minimu 

požadovaném pro odborné práce. 

 

Zařazené přílohy zcela jistě obohacují samotný text práce a zvyšují jeho kvalitu. Co se jazykové, stylistické a 

grafické úpravy týče, projevil se zde bohužel časový tlak, pod který se autorka práce dostala. Ač je text napsán 

čtivě a nevyskytují se v něm hrubé chyby, jistě by si zasloužil stylistickou korekturu, jež by pomohla eliminovat 

redundantní opakování slov aj. Samostatnou kapitolou je pak nejednotné a zmatené číslování. Budiž toto autorce 

varováním, že si příště musí na závěrečnou úpravu práce ponechat více času.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Diplomová práce Lucie Klímové by jistě mohla významně přispět k rozvoji oboru, tematicky je originální. 

Bohužel, musím coby vedoucí přiznat, že se tak neděje. Přesto její vypracování může podnítit další zkoumání 

v daném oboru (a případné kvalitnější zpracování obdobného materiálu. 

 

Jelikož se Lucii Klímové nepodařilo získat vyjádření zaměstnanců ĆAS, na nichž měla práce "stát", bylo nutné 

přistoupit k alternativnímu řešení, kterým byla podrobnější analýza sociálních sítí ČAS komparovaná s písemným 

vyjádřením vedoucí komunikace a marketingu ČAS. Jak je patrné z výše uvedených poznámek, "improvizované" 

řešení nebylo provedeno dokonale, ani shrnutí a závěry tedy nepůsobí přesvědčivě. 

 

Finální podoba práce vznikala (i díky zmíněným těžkostem a komplikacím) ve spěchu, rovněž sebekriticky 

přiznávám, že autorka dostala poslední zpětnou vazbu týden před "deadlinem" pro odevzdání DP, přičemž text 

nebyl ani zdaleka úplný. Časová tíseň je patrná z obsahu textu, grafické i stylistické úpravy.  

 

Autorka přes veškeré výtky odvedla velké množství práce, za což zaslouží absolutorium. O to více je pak 

nešťastné, že svou píli nedokázala patřičně "prodat" a přetavit poznatky do odborné statě. Navzdory významným 

ovlivniteným i neovlivnitelným nedostatkům diplomovou práci hodnotím stupněm D - velmi dobře.  

 

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

5.1 Koncept práce musel být změněn, jelikož se Vám nepodařilo získat původně plánované rozhovory. Co 

bylo příčinou? Postupovala byste nyní jinak? 

5.2 Domníváte se, že výslednou podobu práce ovlivnila mj. také Vaše praxe (pracovní zkušenosti)? Jak? 

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: 12. 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.    

 


