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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) 

Autor práce sliboval v tezích porovnání online reportáží na vybraných webech, ke kterému nedošlo a byly 

provedeny pouze rozhovory. To v práci nikde neodůvodnil a toto odchýlení není dle mého názoru vhodné 

(rozhovory měly být pouze doplňkovou metodou). Autor měl zpracovat vybraná utkání nejvyšší fotbalové 

soutěže v ČR, zápasy Ligy mistrů a kvalifikace na EURO 2020 (k tomu však nedošlo). Dále měly být 

představeny žánry sportovní žurnalistiky v proměnách času (včetně vývoje), což se v bakalářské práci také 

neobjevuje.   

 

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 E 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat E 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu F 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů F 

 

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

Popsáno ve shrnujícím komentáři hodnotitelky. 

 

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 E 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů D 

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.) 

F 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce D 

 

 

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

Popsáno v následujícím komentáři. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Už v úvodu autor bakalářské práce nedodržuje citační normu (v textu se objevují části bez udání zdroje), což 

pokračuje i na následujících stránkách. Např. na str. 6 chybí opět odkaz na zdroj (na daný žebříček, který 

zveřejnila společnost Deloitte). V kapitole "Psaná média v digitálním věku" autor znovu ničím nedoložil svá 

tvrzení o sportovním obsahu nebo výsledkovém servisu (odstavce bez odkazu na odbornou literaturu). Na str. 12 

chybí relevantní zdroje ohledně Twitteru. Nedodaržení citační normy se objevuje např. i na str. 23 "Online 

reportáže mají svůj prostor v českých médiích od konce 90. let, respektive od prvních let 21. století. Právě v té 

době se začaly nezávisle na sobě objevovat na dvou v této práci sledovaných platformách, pro které zároveň 

platí, že produkují online reportáže až do současnosti." 

 

Práci chybí přehlednost -  absence číslování kapitol atd. Poznámkový aparát je nevhodně zvolený (např. str. 18, 

kde jsou dvě poznámky za sebou iDnes.cz56 není padesátášestá poznámka, ale pouze pátá a šestá poznámka, což 

se v práci objevilo několikrát).  

 

Proč autor začíná stručnou historií v médiích a nevěnuje se podrobněji online prostředí/online reportáži? Navíc 

kapitola "Stručná historie sportu v médiích" je neucelená, pouze na necelou jednu normostranu a autor čerpal z 

jedné knihy a jedné závěrečné práce. Nekompletní jsou i následující kapitoly. Např. kapitola "Sportovní obsah v 

současných médiích " o sportovním obsahu v současných médiích se ale čtenář nic nedozví (rozsah - necelá 

jedna strana) a je zde popsána pouze výše zmiňovaná studie Deloitte týkající se přijmu klubů ze vstupného, 

televizních práv atd. Kapitoly jsou jen "nástřelem" možného obsahu a nepůsobí uceleným dojmem. S tím souvisí 

i celkový rozsah práce - student uvadí počet znaků včetně příloh, abstraktu a seznamu literatury (toto se však do 

minimálního rozsahu práce nepočítá).  

 

Bakalářská práce má název "Fotbalová online reportáž v českých médiích" online média by měla být tím 

hlavním tématem teoretické části, ale např. podkapitola "Psaná média online" má pouze dva odstavce, za ní 

následuje podkapitola "Rozhlas a televize v digitálním věku", která ji délkou zastiňuje, i když je pro samotné 

zpracování práce nerelevantní. 

 

V práci se nachází i celá řada nepřesností. Autor nejprve na str. 10 tvrdí, že podle Billingse sleduje 29 % 

fanoušků sportovní přenos přes počítač a 23 % pomocí mobilního zařízení (studie je navíc hodně zastaralá) a 

následně na str. 15 "Platformou pro přímé přenosy jsou televizní či rozhlasové přijímače, platformou pro online 

reportáže jsou zařízení s přístupem k internetu." Toto tvrzení v současné době neplatí (autor ho navíc nemá 

potvrzené odbornou literaturou). Co např. iVysílání, VOYO a další? Další nepodloženou věc tvrdí autor 

bakalářské práce na stejné straně: "S tím souvisí časová náročnost přípravy na přenos, v níž se audiovizuální a 

psaná média liší. Píšícímu novináři zpravidla stačí přijít na stadion později než jeho kolegům z rozhlasu či 

televize. Důvod je zřejmý – pracovním nástrojem píšícího novináře je většinou notebook či podobné zařízení, 

jehož nastavení a příprava pro tvorbu požadovaného obsahu nejsou tolik časově náročné." Jak se liší podle 

autora příprava na přímý přenos nebo online sportovní reportáž? Televizní komentátor nepřipravuje kamery atd., 

rozhlasový komentátor zapne pouze mobilní telefon/komentátorskou skříňku a zkusí spojení. Navíc autor práce 

píše o přípravě - ta probíhá většinou doma a je individuální. Chyby se dopouští autor i na str. 16. "Je ale pravdou, 

že zatímco píšící novináři většinou chodí na sportovní události sami a pracují samostatně, jejich kolegové z 

audiovizuálních médií mívají k dispozici tým lidí, kteří jim s přípravou technického zázemí pomáhají." Kolegové 

z rozhlasu chodí na sportovní událost také osamoceni.  

 

Z kapitoly "Výběr zkoumaných médií" není zřejmé jaké webové stránky autor práce vybral - v úvodu bakalářské 

práce se psalo o  www.Onlajny.com, www.iDnes.cz a www.Livesport.cz.. V kapitole o výběru zkoumaných 

médií se však píše o www.Aktualne.cz, www.sport.Ceskatelevize.cz, www.Denik.cz/sport, www.iDnes.cz/sport, 

www.iSport.cz, www.Lidovky.cz/sport a www.Sport.cz. 

 

Autor vybral tři respondenty na hloubkové polostrukturované rozhovry, u Jiřího Čiháka se ukázalo, že výběr 

nebyl dobrý (redaktor nedisponoval potřebnými informace např. o čtenosti atd.). Proč byli vybráni právě tito 

respondenti? Proč zrovna tyto webové stránky? Autor práce navíc vycházel v analýze pouze ze tří rozhovorů a 

neprovedl žádný další výzkum/analýzu, což mi přijde na závěrečnou práci nedostatečné. 



 

Nepřesné je také označení "automatizace textu", protože se zde nejedná o automatizaci pomocí softwerů, ale 

pouze kopírování předem připravených vět. A velmi diskutabilní je i tvrzení o lepším výhledu redaktora na 

stadionu (na kamerách opakovačky). 

 

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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 

 

Bakalářská práce nesplňuje minimální požadavky na závěrečnou práci (nachází se v ní mnoho nedostatků, 

nepřesností a nepodložených výroků). Autor často pouze konstatuje svá tvrzení, která nejsou podložena 

odbornou literaturou. Odchýlení od tezí nebylo vysvětleno a není vzhodné, protože takto autor udělal pouze 

jeden rozhovor osobně a zbylé dva online. Na takto malém vzorku postavil celou praktickou část, což je na 

závěrečnou práci velmi málo. Na zpracování je vidět spěch, ve kterém práce nejspíše vznikala. 

 

 

Datum:                                                                                                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! 

 


