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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) 

Práce odpovídá schváleným tezím. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Autorka pracuje s oborově relevantní českou i zahraniční literaturou. Teorie je doplněna aktuálními informacemi 

a nechybí ani historické ohlednutí, které koresponduje s tématem práce. Získané poznatky se jí podařilo vhodně 

zapracovat a reflektovat v teoretické i analytické části. Zvolené techniky sběru dat i analytické nástroje 

odpovídají cílům práce. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 



 

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

Předkládáná práce má po formální i stylistické stránce vysokou úroveň. Drobné výtky pak mohou směřovat k 

nekonzistenci podoby zápisu jednotlivých položek v seznamu zdrojů, kde autorka například různorodě umísťuje 

rok vydání publikací, který je navíc někde uveden v závorce a jinde ne. V seznamu literatury navíc zcela chybí 

zdroj, na který se autorka odkazuje na str. 11: (Goldlust, 1987, str. 78). U tohoto odkazu navíc vzhledem k 

nedostupnosti původní publikace předpokládám, že mělo jít spíše o záznam sekundární citace z publikace: 

BOYLE, Raymond. HAYNES, Richard, 2009. Power play: Sport, the Media and Popular culture. Edinburgh 

University Press.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Téma bakalářské práce je v rámci oboru sportovní žurnalistiky přínosné, protože se věnuje mediálnímu obrazu 

okrajového sportu a snaží se ho nahlížet z pohledu hlavních aktérů, tedy samotných aktivních sportovců. 

Vzhledem k tomutu cíli se autorka rozhodla pro adekvátní způsob zpracování výzkumu, kde kombinuje oba 

hlavní přístupy. V kvantitativní části se setkáme spíše jen s deskriptivním popisem sledovaného vzorku médií, 

což však v tomto případě dostačuje. Klíčová je pro předkládanou práci kvalitativní část, kde autorka zpovídala 

sportovce a podařilo se jí přinést zajímavá zjištění. Volba polostrukturovaných rozhovorů byla jistě na místě, 

ovšem je škoda, že autorka častěji nevyužila možnosti doplňujících otázek, protože některé výpovědi informantů 

by bylo zajímavé hlouběji prozkoumat a pochopit. Na omezeném prostoru, který bakalářská práce nabízí, však 

autorka dozajista přináší velmi zajímavé výsledky, které spolu s dobře strukturovanou teorií tvoří základ dobrého 

výzkumu. Práce Patricie Bártové splňuje všechny požadavky kladené na bakalářské práce a doporučuji ji k 

obhajobě s hodnocením výborně. 

 

 

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

5.1 Co by z Vašeho pohledu bylo nejpřínosnější pro zvýšení mediální atraktivity skoků na lyžích, když 

pomineme lepší výsledky českých skokanů? 

5.2 Jeden z informantů zmiňuje, že podle něj by příběhy zahraničních skokanů prezentované v českých 

mediích mohly popularitu sportu v Česku snížit. Co si o tom myslíte? 

 

 

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: 13.6.2020                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 



Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


