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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 písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 
 
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 A 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 
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.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

E 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 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 zpracování tématu apod.)  
Na předložené bakalářské práci je zapotřebí ocenit především velmi podrobnou teoretickou část. V tomto 
rozsahu a s tímto využitím zejména zahraničních publikací, ale i českých titulů je rozhodně nadstandardní. Autor 
detailně přibližuje řadu konceptů, které se zvoleným tématem souvisí, ve srozumitelném a logickém výkladu 
hojně a korektně cituje. O tento solidní základ se opírá v praktické části, kde se snaží předchozí zjištění ověřit a 
často odkazuje právě na teoretickou část. K silným stránkám této práce je nutné přičíst také zajímavé téma, je na 
něm patrný i autorův velký zájem o sportovní žurnalistiku. Výslednou podobu práce však poznamenávají některé 
momenty z provedeného výzkumu a především pak velké množství jazykových chyb, někdy i faktických. 
 
V základním vymezení analýzy je poněkud problematické, že si autor za cíl vytyčil "zdokumentovat vývoj 
mediálního obrazu Tomáše Řepky mezi lety 1991–2019, kdy nejprve byl reprezentantem...," tedy v období téměř 
třiceti let, přitom ho vzápětí zúžil jen na posledních deset a třeba o reprezentaci není ani slovo, přestože i ta by 
rozhodně zajímavé situace ke zkoumání nabídla. Zaměření výzkumu jen na určité období by samo o sobě bylo 
naprosto v pořádku, ale zde to neodpovídá cíli. Navíc se to může ukázat jako zrádné ve chvíli, kdy autor na 
příkladu zmínek o Řepkově autě z roku 2011 dokládá údajně první rysy celebritizace a bulvární tón, ale právě 
informace o jeho vozech se objevovaly už mnohem dříve. Práce také nijak podrobně nevysvětluje výběr 
zkoumaných médií, konkrétně webu Super.cz. Jakkoli poskytuje bohatý obsah vhodný pro analýzu soudních 
sporů, může znovu vést k zavádějícím závěrům, kdy autor u roku 2012 a možných projevů celebritizace 
konstatuje, že na tomto webu převažuje osobní život nad sportovními tématy, což je předvídatelné, když se 
sportu nevěnuje vůbec. A především to zase platí i pro předcházející období, Super.cz o Tomáši Řepkovi psal 
několikrát už od vzniku v roce 2005, pravda výrazně méně, ale téměř výhradně ve spojitosti s nesportovními 
tématy, takže ta dominovala vždy, tam tematický posun není. 
 
Navíc autor ani tento výzkumný postup plně nedodržuje, jako jedno z vymezených období stanovuje na listopad 
2012, následně píše i o říjnu, některá tvrzení o projevech trendu celebritizace opět opírá o zcela jiné tituly než ty 
vybrané, například Blesk nebo Aha! a zase ze zcela jiných časových období (září 2009, červenec 2011 vs. 
stanovené květen 2010, prosinec 2011, listopad 2012). 
 
Ještě závažnější jsou jazykové chyby, kterých je v práci hodně, a to různého charakteru. Ve shodě podmětu s 
přísudkem: "Časové úseky reflektovali posuny" (anotace), "jde o osoby, které si status vytvořili" (s. 12), "kouči 
Pražanů Michalu Bílkovi, tak i Řepkovi, se nelíbili výroky rozhodčího" (s. 15), "...které média vytvořily (s. 8)", 
často v interpunkci, zejména nadbytečné čárky, jen např. "Na iDnes.cz, se dostala tato kauza..." (s. 9) či "Po této 
zkušenosti s pobytem ve vězení, nepřestal s komerční značkou..." (s. 48), některé věty jsou konstruovány 
nešťastně, ač lze smysl pochopit: "Mnohem metodicky lepší studie byla podle" (s. 3), "Do toho tam přišel Řepka 
a strhla se mela, po které nejenže viděl červenou kartu, ale ještě udeřil do kamery České televize" (s. 15). 
Různých prohřešků je skutečně hodně, dále např: "práce se zaměřuje i na jeho působení v osobním životě, jako 
celebritě" (anotace), "Tyto pojmenování" (s. 4), "Řepka byl společně s jeho přítelkyní" (s. 35), "součástí onoho 
článku je i reakce Řepka s Kristelovou" (s. 36), opakovaně v datech s řadovou číslovkou "28. Července" (s. 30). 
 
Práce je nepřesná i po faktické stránce, Řepka do Sparty přestoupil po čtyřech letech v Ostravě, nikoli po třech 
(s. 15), do Sparty se jen vrátil jednou, ne podruhé, to by v ní působil celkem třikrát (s. 15), popisovaný zápas se 
nehrál v Teplicích, ale proti Teplicím na Spartě (s. 24). Nekompletní je představení webu Super.cz, který funguje 
mnohem dříve než od uvedeného roku 2010, primárně se na tomto projektu už od začátku podílí právě Seznam a 
na jeho homepagi se tyto texty také objevují mnohem dříve, než je uvedeno. Nepřesnosti se objevují i ve 
jménech, např. Lippmann vs. Lipmann (s. 3). 
 
Je obrovská škoda, že vysokou úroveň zpracování teoretické části po obsahové stránce tak srážejí četné chyby, 
zejména ty jazykové, které jsou nejspíš výsledkem závěrečného spěchu a chybějící kontroly, která by je jistě 
odstranila. Kromě výše uvedených by bylo možné zmínit i nejednotný styl psaní autorů publikací (českých a 
zahraničních) nebo některé formulace vybočují zásadně z odborného stylu.  
 
Ovšem s ohledem na velmi silnou teoretickou část navrhuji připustit práci k obhajobě, ale je nutné konstatovat, 
že právě po jazykové stránce je skutečně hodně na hraně, což se bohužel musí promítnout do celkového 
hodnocení. 
 



 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Vysvětlete, prosím, volbu webu Super.cz, zda jste nezvažoval například Blesk, který s ohledem na 

pravidelnou sportovní rubriku mohl být přínosnější a prolínání sportovních témat a osobního života 
mohlo být zajímavější. 

5.2       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Vykázaná shoda dosahuje 25 %, ale lze ji přičíst zejména doslovným citacím z publikovaných textů, které 

autor používá jako ukázky ve výzkumu. 
 

 
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! 
 


