
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)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Bc. Pavína Běhounková  
Název práce: Ochrana olympijských symbolik ve vztahu k médiím 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Mgr. Veronika Macková 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
      
 
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 A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
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  A 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
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.)  

A 

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 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.)  
 Pavlína Běhounková si vybrala velmi zajímavé téma, které se v odborných článcích a publikacích objevuje 
pouze okrajově. Diplomovou práci autorka zpracovala velmi pečlivě a podrobně, přesto se objevily některé 
nedostatky. Na několika stranách se objevuje nadměrné opakování slov (např. v úvodu práce se slovo "média" 
nebo "mediální" nacházelo 18x), dalším příkladem mohou být následující věty: "Dále mohou být média 
regulována i tzv. regulačními orgány. Tím nejvýznamnějším orgánem v oblasti médií v České republice je 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání byla zřízena zákonem č. 
231/2001 Sb. …" 
 
"Zákon č. 517/1992 Sb. Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři (ČTK) upravuje působnost České 
tiskové kanceláře v České republice. V zákoně je uvedeno, že posláním tiskové kanceláře je poskytovat 
objektivní a všestranné informace …" 
 
"Profesní novinářská etika ve sportu je spojena s Klubem sportovních novinářů, který má vlastní etickou 
komisi a etický kodex. Klub sportovních novinářů je organizace, která …." atd. 
 
Dále bych věnovala větší pozornost zkoumanému vzorku. Oproti tezím chybí internetové servery, což si 
myslím, že byla v tomto případě škoda. Jak probíhal výběr vzorku (proč např. chybí Blesk nebo server 
iDnes.cz…)?  
 
Velmi pozitivně hodnotím polostrukturované hloubkové rozhovory, které obohatily diplomovou práci a díky 
nim bylo zodpovězeno několik důležitých otázek. Stejně důležitá byla i konzultace s právníkem Českého 
olympijského výboru. Až na malé nedostatky zpracovala Pavlána Běhounková práci velmi dobře a ta by tak 
mohla sloužit jako podklad pro další výzkum v oblasti sportovní žurnalistiky, proto navrhuji hodnotit stupněm 
"A". 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jak probíhal výběr výzkumného vzorku? Proč chybí internetové servery nebo např. Blesk? Podle 

jakých kritérií byly vybírány časopisy Instinkt, Chvilka pro tebe a Katka? 
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ 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.    
 


