
UNIVERZITA KARLOVA  
Fakulta sociálních věd  

Institut komunika čních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Konvalina Michal  
Název práce: Fotbalová online reportáž v českých médiích 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Trunečka Ondřej 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 
 
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 písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu D 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat D 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu D 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů F 
 
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 písmenem 
3.1 Struktura práce D 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 
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) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce E 
 
 



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 zpracování tématu apod.)  
Hodnocení předložené bakalářské práce je velmi rozporuplné a značný kontrast se projevuje v mnoha ohledech. 
Z pozice vedoucího rozhodně nelze říct, že by student nekonzultoval vůbec, ale vlastní realizaci zřejmě odkládal 
tak dlouho, až ji nebylo možné zvládnout v původně zamýšleném rozsahu. Patrné je to v každém kroku. Je třeba 
ocenit, že autor při popisu vývoje sportovní žurnalistiky čerpá ze zahraničních zdrojů, ale předložené informace 
by bylo možné lépe utřídit s důrazem na zkoumaný žánr. Obdobně je chvályhodné, jak se autor pokusil porovnat 
stávající definice online reportáže s dalšími formáty, standardní publicistickou reportáží a zejména televizním 
sportovním komentářem, ovšem víc než o literaturu už se postupem času opírá o svoji představu a nejde více do 
hloubky. 
 
Obdobně zúžení výzkumu na perspektivu tvůrců online reportáží a vypuštění vstupního přehledu by samo o sobě 
nemuselo být vůbec chybné. V takovém případě se však počet tří oslovených respondentů jeví jako nedostatečný. 
A znovu, ne že by tyto rozhovory nepřinesly zajímavé informace a pohledy, ať už to může být otázka, zda je lepší 
psát online přímo na stadionu nebo podle televizního přenosu s opakovanými závěry, či využívání předvolených 
části vět, které lze snadno překládat do dalších jazyků. Ale vůbec nestačí ve chvíli, kdy autor opustí současnost a 
popisuje historii, tedy zcela jiné podmínky než dnes a kdy pro hledání začátků tohoto formátu tyto tři rozhovory s 
těmito zástupci těchto konkrétních médií stačit nemusí. Jakkoli jinak jsou tito tři respondenti zvolení dobře. 
 
Dva protichůdné dojmy nabízí i konečná podoba práce. Z jazykového hlediska je až na drobnosti (např. využítí 
některých termínů: "hlášky" coby jednotlivé popisy působí spíše hovorově, na druhou stranu "automatizace" má 
dnes v oblasti žurnalistiky mnohem zásadnější význam než využívání předvolených částí vět) poměrně solidní. 
Jenže označení kapitol bez obvyklého číslování působí velmi nepřehledně. Je jistě správně, že jsou v příloze 
uvedené přepisy rozhovorů, ale minimálně do ní by bylo vhodné zařadit i ukázky popisovaných online reportáží. 
 
Práce tak balancuje na úrovni požadovaného minima, v některých ohledech ho jistě splňuje. Rozhodujícím 
momentem je však praktická část, která vychází pouze ze tří rozhovorů, což se v kontextu celé práce jeví jako 
nedostatečné. Navržené hodnocení na pomezí E a F dává prostor pro obhajobu, nicméně se přikláním k doplnění 
a přepracování. Zvolené téma je velmi zajímavé a určitě si zpracování zaslouží.      
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Shoda je na úrovni pěti procent. 

 
 
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: 10.9.2020                                                                                          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! 
 


