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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) 
Vzhledem k množství nalezených rozhovorů s představiteli obou portálů autor ustoupil od původně plánovaných 
výzkumných interview s nimi, s čímž nelze než souhlasit, vzhledem k tomu, že i v již publikovaných výstupech 
se vyjádření zakladatelů opakují a potvrzují. Rozšíření období pro výběr příběhů je také plně pochopitelné a ku 
prospěchu práce. 
 
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 C 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 
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)  
Úvodní teoretická část mohla být ještě pestřejší a komplexnější z hlediska množství využitých relevantních titulů 
u příběhů a mýtu, velmi zajímavá je však část o ghostwritingu. Samotná analýza příběhů by také mohla být 
vyprecizovanější, na druhou stranu tvoří jen menší část výsledků práce. Těmi hlavními jsou přiblížení fungování 
těchto dvou platforem na pomezí žurnalistiky a PR, záležitost v českém odborném prostoru v této šíři 
průkopnická.      
 
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  B 
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 

A 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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.)  
Matěj Mayer se rozhodl zabývat dvěma originálními platformami na pomezí žurnalistiky a PR, z nichž jedna 
inspirovala vznik druhé, která první ještě v lecčems posunula dál a vytvořila originálně pojatou verzi, ne jen 
bezmyšlenkovitě převzatou kopii. Jak je zároveň zjevné z diplomantovy analýzy a komparace obou platforem, 
zejména v oblasti finanční soběstačnosti a perspektivy dalšího fungování mají navzdory deklarované dobré 
kondici oba projekty na čem pracovat. Srovnání příběhů pak ukazuje značnou podobnost v nich, a i to je další 
výzva, která před těmito portály stojí - tím, že příběhy jsou přepisovány stejným redakčním týmem do 
podobného tvaru, nehrozí, že se jich publikum postupně přesytí? Přitom vykročení do audiovizuálního prostředí 
nemusí být všespásným řešením. Práce Matěje Mayera zachycuje obě platformy v období pozdního rozkvětu 
(PT) a rozkvětu (Bez frází) a poskytuje výbornou výchozí pozici pro případné další badatele a badatelky ke 
srovnání stavu těchto dvou projektů o několik let později.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Kam se mohou posouvat příběhy sportovců mimo Vámi naznačenou typologii?  
5.2 Mohl byste dát příklady dosud nezpracovaných příběhů sportovců, které by případě Vámi nalezené typy 

příběhů obohatily? 
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Shoda indikovaná systémem URKUND je u této práce 13 %, prošla jsem všech 269 nálezů a vždy se 

jedná o citace v práci řádně zdrojovaných materiálů nalezitelných na internetu. 
 

 
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: 21. 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.    



 


