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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) 

Co se týče struktury, v samotné práci chybí v tezi slibovaná kapitola 5, kde by došlo ke skutečnému vyhodnocení 

a shrnutí výzkumu. Nebyl také realizován v tezi zmiňovaný výzkum "cílových publik", a ačkoliv je tato 

skutečnost v práci uvedena a vysvětlena, myslím, že se autorka mohla pokusit o výzkum jinou metodou (viz 

dále), práci by to určitě prospělo. 

 

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 C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 

 

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

Seznam odborných zdrojů obsahuje jen české tituly, navíc jde často jen o základní učebnice marketingu. To se 

odráží i na kvalitě teoretické části práce, konkrétně její marketingové části, která vlastně jen na čtyřech stranách 

definuje zcela základní marketingové pojmy (marketing, PR apod.). Autorka se mohla minimálně alespoň 

detailněji zaměřit na specifika sportovního marketingu. Následná analýza je skutečně jen základní deskripcí 

marketingové komunikace v tomto odvětví. Autorka sice v úvodu slibuje zhodnocení těchto komunikačních 

aktivit a návrhy na jejich zlepšení, toto hodnocení však často probíhá tak, že je některá z aktivit hodnocena 

"pozitivně" či "negativně", a to nezřídka jen na základě dojmů autorky. Typicky např. na s. 38: "Jako další 

negativum vidím, že cheerleading bývá prezentován nejčastěji na ČT v pořadu Sport v regionech, který nemá dle 

mého názoru úplně nejvyšší sledovanost." (takové tvrzení je možné snadno doložit konkrétní sledovaností) nebo 

tamtéž: "Dalším problémem je dle mého stopáž v délce 15 minut, což se mi zdá příliš. Sama jsem reportáže 

zhlédla a přišly mi opravdu velmi zdlouhavé a v některých místech nezáživné." (Proč je 15 minut příliš?, 

"zdlouhavé" a "nezáživné" jsou vágní tvrzení, ničím nepodložená a subjektivní). I na mnoha dalších místech je 

slibované hodnocení komunikace problematické a často jsou jednotlivé aktivity hodnoceny formulacemi jako:  

"hezky vše shrnuje", "přijde mi to rozumné", "pěkně zpracovaný web". Mnohdy jsou tyto "závěry" také uvedeny 

formulací "dle mého názoru" a nejsou tak ničím podloženy. Nepodložená tvrzení ale autorka využívá i na jiných 

místech textu, např. "Pod pojmem cheerleading si většina lidí představí…"; "Hlavním cílem je tudíž snaha o 



obecné zvýšení povědomí o cheerleadingu a vyvrácení negativní konotace a mylně zažitých představ, které 

laická veřejnost získala na základě amerických filmů a seriálů a které stále přetrvávají."; "…kvalita i množství 

mediálních výstupů se za poslední roky zvýšily." Tuto situaci by bylo možné poměrně snadno vyřešit právě 

výzkumem, který autorka v tezi slibovala. Sice kvůli pandemii nemohla realizovat hloubkové rozhovory, ale 

dotazníkové šetření, které zcela jistě realizovat šlo, by bylo například pro zjištění povědomí o tomto sportu mezi 

veřejností určitě vhodnější metodou a práci by obohatilo. Stejně tak bylo možné realizovat například analýzu 

mediálního pokrytí cheerleadingu v českých médiích. Po vcelku krátké deskripci využitých komunikačních 

nástrojů následuje přímo závěr práce, chybí tedy nějaké shrnutí pozitiv/negativ, slibovaná doporučení, diskuse 

apod. Zcela na konci Závěru pak autorka porovnává cheerleading s jinými sporty (vývoj počtu členů, followers 

na sítích apod.), což mělo být již součástí samotné analýzy.   

 

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 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.) 

B 

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)  

Jazykově a stylisticky má práce slušnou úroveň, zejména její první, teoretická část. V té další už se občas 

vyskytují chyby – např. asociace spolupracovali (s.26) nebo chyby v interpunkci. Struktura je vcelku přehledná, 

jen po kapitole 4.2 mohla následovat kapitola s názvem Komunikace v letech 2015-2019. Protože autorka na 

kapitolu 4.2 navazuje kapitolou nazvanou "Využívané nástroje", vyvolává to dojem, že se její obsah vztahuje 

ještě k prvnímu období. V akademickém textu není vhodné opakovaně používat "slečna", "paní". Text vhodně 

dolplňuje celá řada fotografií a příloh. Jen rozhovory mohly být do práce přepsány a přidány jako příloha. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Téma předkládané bakalářské práce je určitě zajímavé, ale samotné zpracování má celou řadu nedostatků. Jde 

zejména o povrchnost provedené analýzy, kdy jsou jednotlivá tvrzení často spíše subjektivním pocitem autorky 

než skutečnou analýzou. Jak jsem již zmiňovala, doplněním například kvantitativního dotazování nebo analýzou 

mediáního pokrytí tohoto sportu by práce mohla být posunuta na vyšší úroveň.  

 

 

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 Shoda textu je 15 %, ve shodných částech se jedná o součásti šablony práce nebo řádně citované pasáže. 

 

 

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:                                                                                                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! 

 


