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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) 
      
 
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 A 
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) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 



 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předkládaná diplomová práce si zaslouží výborné hodnocení, a to jako celek i v jednotlivých dílčích kritériích. 
V logicky strukturovaném, velmi pečlivě zpracovaném a současně čtivém výkladu se věnuje roli expertů 
v televizních přenosech fotbalových zápasů. Mezi cenná původní zjištění lze zařadit například vývoj kritérií 
pro volbu expertů, ale zejména výpovědi těch, kteří tuto roli zastávají: o možném srovnávání jejich vlastní 
profesionální minulosti se sportovní úrovní komentovaných utkání, o motivaci či o kritickém přístupu k bývalým 
spoluhráčům, někdy i kamarádům. 
Vychází především ze série vlastních rozhovorů, které jsou i samy o sobě velmi zajímavé, jak popisují některé 
situace ze sportovního i mediálního prostředí. Autor je tak nejen dobře vedl, ale především s nimi dál výborně 
pracoval a vystihl z nich klíčové momenty. Díky vhodně zvoleným respondentům nabídl rozdílné názory a dobře 
zachytil odlišné přístupy. To vše zasadil do kontextu předchozích zjištění, i teoretická část je velmi pečlivá. 
Opírá se často o zahraniční literaturu, roli experta líčí v mnohem širších souvislostech, než jen těch sportovních 
a z poslední doby. Současně prokazuje autorův obrovský přehled a zájem. 
Text je po všech stránkách precizní, mimo jiné i jazykově. Lépe by bylo možné zdrojovat použité fotografie, 
snad nejvážnější faktickou chybou je rozdíl pouhých několika dnů v poznámce pod čarou na straně 37, což 
věrohodně svědčí o velmi pečlivém a zodpovědném přístupu. 
Finální verze se částečně odklání od schválených tezí, místo dalšího dílčího zkoumání se věnuje výhradně 
rozhovorům, což ale nelze hodnotit jinak než jako vhodné, autor se rozhodl správně. A je třeba také zmínit, 
že tento krok jako i další postupy konzultoval. Vše výše uvedené znovu jen dokládá celkově výbornou úroveň 
a svědomitý přístup. Práci bez výhrad doporučuji k obhajobě. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1       

 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
F        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 31. 1. 2020                                                                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.    
 


