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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) 

Cíl, technika a struktura práce odpovídají schváleným tezím.  

 

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 B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 

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)  

Autorka pracuje s řadou titulů odborné literatury, které využívá v úvodních teoretických kapitolách. Věnuje se 

definici genderu, pozici mužů a žen v současném sportu i celkově postavení žen ve společnosti. Některé 

poznámky bych měl u sportovních záležitostí. Když je zmiňován hokejový šampionát 1969, tak přesné by bylo, 

že Československo hrálo proti Sovětskému svazu (Rusko bylo jen jednou ze svazových republik). Za 

reprezentaci Československa hráli Češi a Slováci. Zápasy byly událostí pro celé Československo, nejen pro 

Čechy. Pokud jde o tenisový tie-break, tak by bylo přesnější uvést, že média tlačila na zavedení tie-breaku 

v rozhodujícím setu na turnajích. Samotný tie-break má historii delší, ale jde o délku rozhodujících setů zápasů 

přenášených televizními stanicemi. Autorka zmiňuje postavení ženského fotbalu v Brazílii při srovnání 

s mužským fotbalem. Na druhou stranu by bylo úplné uvést, že v zemích jako USA, Švédsko, Německo má 

ženský fotbal značnou popularitu, chodí na něj hodně diváků, zápasy vysílají televize a nejlepší hráčky jsou 

pokládány za sportovní celebrity. Poněkud bych také viděl jinak otázku ženského hokeje. I mladí muži - junioři 

musí hrát s celoobličejovým krytem. I když nastupují v soutěžích dospělých, tak v juniorském věku musí mít stále 

zakrytý obličej. U ženského hokeje v soutěžích dospělých hodně nastupují hráčky juniorského i dorosteneckého 

věku. Je tedy zavedený princip, že mají celé týmy celoobličejové kryty. Byla by asi otázka, zda by se vůbec 

hráčky těchto krytů chtěly vzdávat, když hokej je spojen s častými zraněními v obličeji. Možná jen poznámka 

k něžnosti, bylo by poněkud zjednodušené se domnívat, že ženy musí být při sportu něžné. Když zrovna budeme 



u ženského fotbalu, tak si lze vyhledat rozhovory s ženskými rozhodčími, že i při ženském fotbalu na hřišti bývá 

plno faulů a četných vulgarit mezi hráčkami i směrem k rozhodčí.  

Na s. 19 autorka vychází ze Špačka z roku 2007. Možná by bylo lepší si vzít i nějaké novější údaje, protože od té 

doby v řadě zemí včetně ČR získal velkou popularitu florbal, který hrají hodně chlapci i dívky.  

Místopředseda ČOV Haník se dost nabízí jako příklad mužského pohledu na sport. Jeho názory jsou dost 

provokativní. Současně ale i ČOV nedeklaruje, že jeho vyjádření v médiích jsou oficiálním stanoviskem ČOV.  

Přijde mi polemické přebírané tvrzení na s. 13, že dívky nejsou do sportovních aktivit tlačeny a jsou nabádány 

k opatrnosti při všemožných hrách. To je takové zevšeobecňující tvrzení, i když si myslím, že zrovna v ČR je 

řada rodičů, kteří chtějí, aby se jejich dcery věnovaly sportovním aktivitám.  

Na s. 33 mi přijde rovněž dost polemické, že by Koukalová měla být závislá, skromná a pasivní. To se mi zdá 

dost zjednodušující.  

Osobně se domnívám, že by měla být v diplomové práci kapitola, která uvede čtenáře do kontextu, v jakém se 

Koukalová a Jágr vyjadřovali ke své neúčasti na ZOH. Myslím si, že čtenář, kterého sport vůbec nezajímá, tak 

bude mít problém pochopit souvislosti, proč vyjádření obou sportovců byla tak očekávaná. U Gabriely 

Koukalové ji zdravotní problémy vedly k opakovanému odkládání definitivního rozhodnutí, zda na olympiádu 

pojede. Čtenář by měl dostat informaci o těch okolnostech několikaměsíčního čekání veřejnosti, jak se vyjádří. 

Také u Jaromíra Jágra by bylo vhodné uvést okolnosti, proč bylo tak očekávané jeho rozhodnutí. Tam by zase 

bylo na místě uvést, že vlastně i před každým  mistrovstvím  světa bylo v médiích téma, zda se Jágr zúčastní.  

Domnívám se, že by bylo také nutné, aby autorka ještě více vysvětlila poststrukturalistickou diskurzní analýza, 

její charakteristiky,jak se liší od jiných analýz,  jak postupovala při její realizaci.  

Čtenáře mohou napadat otázky k analýze. Jednou je, zda by nebylo vhodné se při analýze podívat i na jiné 

příspěvky uvedených sportovců na Facebooku, jaká byla a je i nyní  jejich komunikace s fanoušky. Zda vyjádření 

k neúčasti na ZOH nějak vybočuje, nebo zda odpovídá celkově způsobu komunikace. Autorka se opakovaně 

věnuje tykání Jaromíra Jágra. Zabývá se jím konkrétně v analyzovaném příspěvku a vyvozuje z toho závěry. Zde 

je ale možné uvést, že mezi hokejovými fanoušky i novináři je Jágr dlouhodobě známý jako ten, kdo tyká 

každému a všude. Když s ním novináři dělají rozhovory, tak jim všem tyká bez ohledu na to, zda se s nimi nějak 

blíže zná. Jágr to vysvětluje svým dlouhodobým působením v zámoří, všeobecné tykání je jeho známá vlastnost.  

U Gabriely Koukalové se autorka zabývá tím, že za ni mluvili předseda svazu Hamza a trenér Rybář. Pokud si 

ale pamatuji, tak Koukalová deklarovala, že neúčast na olympiádě je pro ni velmi těžké rozhodnutí, a proto se 

nechce k němu vyjadřovat v nějakých rozhovorech. Myslím si, že se tedy vlastně sama vzdala možnosti 

vystupovat v médiích a nechala za sebe mluvit jiné.   

                             

 

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.)  

B 

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 B 

 

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

Práce má logickou strukturu. Závěry jasně vycházejí z provedené analýzy. Autorka jistě ovládá terminologii 

oboru. Velmi dobře pracuje s odbornou literaturou. U poznámkového aparátu by někde bylo vhodné v odkazech 

doplnit i konkrétní číslo strany, kde se citace či konkrétní údaj nachází (např. s. 15 a 18). Na s. 25 chybí mezery u 

číslovek. Text je bezchybný z hlediska jazykové a stylistické úrovně.  

 

 

 

   

 



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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka jistě napsala zajímavou diplomovou práci. Zvolila způsob zpracování tématu, který není u diplomových 

prací na naší katedře zase tak častý. Je to jistě přístup, který vyžaduje pečlivý přístup autora, kdy musí uvažovat o 

každé větě, která je v jeho výzkumném  materiálu, zde konkrétně v příspěvcích Jaromíra Jágra a Gabriely 

Koukalové na Facebooku, které byly pro tuto diplomovou práci klíčové. Autorka pracovala i s rozhovorem Jágra 

pro Českou televizi a texty z tištěných médií a zpravodajských webů, ale z diplomové práce je zřejmé, že 

skutečně základem byly uvedené příspěvky na Facebooku. Autorka realizovala podrobnou analýzu. Vzhledem ke 

zvolené metodě analýzy, tak by jistě bylo možné diskutovat o jejích zjištěních, které souvisejí s genderovými 

aspekty prezentace rozhodnutí J. Jágra a G. Koukalové. Tak by tomu ale jistě mělo být, že zajímavý text vede 

čtenáře k vlastním úvahám o tématu.      

 

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

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 Urkund ukazuje menší shodu než 5 %.  

 

 

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.    

 


