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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.)  
Tato práce si vzhledem k vysoké úrovni zaslouží doporučení k obhajobě a nejlepší hodnocení. Zvolené téma 
odráží autorčin velký zájem o sport, zejména motoristický, jak dokládá i řada historických detailů a zajímavostí. 
Zpracování je velmi důkladné. Diplomantka čerpala informace z několika zdrojů, včetně archivních materiálů či 
původních rozhovorů s aktéry, precizně na ně odkazuje během celého výkladu. Ten je srozumitelný, logický a 
podložený, v teoretické části se opírá o zahraniční publikace a představuje podrobně související koncepty, 
praktická část obsahuje grafy a tabulky, což zvyšuje přehlednost a prospívá i celkové prezentaci. 
Z ojedinělých, snad ani ne chyb či nedostatků, ale drobností lze zmínit datování komunistické éry od roku 1949 
(s. 46); psaní velkého písmene u "Mistrovství světa silničních motocyklů" (u "Rozhlasu" to lze chápat jako snahu 
o jasné vymezení a užití zástupného termínu); místy nejednotný přístup, např. u vystupování autorky ("autorka" 
vs. "nám", mj. s. 11) či u přechylování jmen zahraničních expertek (s. 15, 19), možná i proto se jednou označují 
za autory místo přesnějšího autorky (s. 15). Práce je také velice solidní po jazykové stránce (naprostou výjimkou 
je interpunkce, např. s. 11 či 22, případně formulace "došlo k rozhovorům" s. 11, "došlo k rozhodnutí" s. 36, 
"došlo k oslovení" s. 37 nebo častá pasivní forma a tím opakování slovesa být, velmi hojně např. s. 12).  
Nic z toho však nezavdává důvod, aby se byť v dílčích kritériích snižovalo hodnocení, natož celkově. Práce si 
vzhledem k nadstandardní úrovni zaslouží známku A i ve všech sledovaných kategoriích. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V závěru praktické části formulujete poznámku, kterou řadíte do hlavního výkladu. V ní naznačujete, že 

pro celkové hodnocení, jak vyznívá způsob informování Českého rozhlasu, je možné diskutovat o výběru 
témat. Následně zmíníte, že mluvíte spíše o obsahu daných témat a že se v něm vyskytovaly negativní 
konotace (problémy, komplikace). Podle Vás dokonce často, což je v kontrastu s tím, že jiné hodnotící 
výrazy se příliš nevyskytovaly. Prosím, nejprve upřesněte, následně řekněte, za jak závažnou chybu to 
považujete, a zkuste doporučit, jakým způsobem by se tedy podle Vás mělo v tomto směru, například 
o dopravě, informovat. 

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: 24. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


