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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 C 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat D 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu D 
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 B 
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.) 

D 

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

C 

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.)  
Předložený text je výsledkem poměrně dlouhé práce, během níž se měnilo a zpřesňovalo konkrétní zaměření i 
praktický postup. A přestože je nutné zmínit a ocenit určitý pokrok, který je jistě zřetelný a práce má také silné 
stránky, výsledný dojem při celkovém hodnocení zůstává rozporuplný. 
 
Stejně jako při předchozím hodnocení stále platí, že se text věnuje velmi zajímavému tématu a čerpá pro něj 
poznatky z rozhovorů s výborně vybranými respondenty, kteří díky bohatým zkušenostem nabízejí méně známý 
pohled na dnes už běžnou novinářskou rutinu. Především výpovědi hráčů a tiskových mluvčí jsou v tomto směru 
velmi cenné, protože se zmiňují jen zřídka. Nabízejí pestré názory a odkrývají zajímavá zjištění ze zákulisí 
(například jak se kluby snaží brankáře jako klíčového hráče uchránit většího tlaku a během poločasové přestávky 
je na rozhovory nepouštějí či jak hráči k těmto mediálním aktivitám přistupují a jak je vnímají). Z přípravy na 
tento výzkum je třeba vyzdvihnout také to, že autor sledoval vybraný zápas s televizním štábem, aby se lépe 
seznámil s prostředím, a že čerpal ze zahraniční literatury. Bohužel stejně tak platí, že se tuto velmi slibnou 
výchozí pozici nepodařilo zcela využít, a v tento okamžik hned dvojnásobně. 
 
Je pravdou, že z práce zmizela nejzávažnější provinění proti citačním normám, aby tak dostála všem formálním 
náležitostem, byť v některých případech nejsnazší cestou, vypuštěním. Přesto se dál v práci vyskytují například  
"státní" média (s. 7), ačkoli to neodpovídá nejen významově, ale především se o nich v původním zdroji na 
uvedeném místě takto nemluví. Kapitola 3.3 zůstala také nadále téměř bez zdrojů či přesněji bez větších zásahů, 
ačkoli se i jí připomínky ve vztahu k citační normě týkaly. 
 
Také další úpravy, zejména stylistické, jsou navzdory konkrétním návrhům zapracované jen zčásti, takže některé 
formulace jsou stále složité, frázovité nebo až zbytečné (z předchozího hodnocení oponentky: "Neměl by se při 
vedení rozhovoru stát neprofesionálním a nevýkonným" s. 30) či významově nesmyslné ("Reportér musí být v 
těchto momentech připravený na své rychlé reakce", s. 34). Proto také stále některé pasáže působí spíše jako 
dopředu utvořená představa bez snahy objevit něco nového. Ukázkou je kapitola o specifičnosti fotbalového 
prostředí, kde na prvním místě mezi hlavními vlastnostmi stojí obecně přímý přenos a na druhém možný vliv 
přítomnosti kamery, která může znejistit aktéry, což platí obecně, nikoli jen pro sledovaný případ.  
 
Tuto spíše defenzivní pozici s vůlí k minimu úprav naznačují i některé doplněné, jakoby vysvětlující, pasáže, 
které jsou pro zdůraznění ještě navíc tučně, ačkoli pro to není důvod a i obsahově jsou trochu problematické. A 
naopak to trochu působí, jako by ostatní text s výjimkou provedených dílčích úprav už neprošel závěrečnou 
kontrolou, která by odhalila případné chyby, na které při předchozím odevzdání nebyl čas. V každém případě se 
v textu vyskytují další drobné nedostatky (jen ze závěru, např. "práce oslovila reportéry, tiskové mluvčí a také 
profesionální hráči" s. 34 či "rozhovor se může odlišovat od ostatních., a tím..." s. 35), naopak pravopisně je 
práce až na výjimky ("mediální organizace ..., aby si následně udrželi pozici na trhu a mohli generovat zisky." s. 
6) solidní. 
 
Je obrovská škoda, že se výborný nápad a cenné informace získané od skvěle zvolených respondentů nepodařilo 
zhodnotit a proměnit v kvalitnější výsledný text. Předložená práce má rozhodně silné stránky, ale dojem kazí 
uvedené přetrvávající nedostatky, byť už třeba ne tak zásadní jako v první předložené verzi. 
 
 
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 Kontrola vykazuje obrovskou shodu, protože práce je předložena podruhé. 



 
 
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! 
 


