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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) 
Teze jsem v nové verzi práce bohužel nenalezla,  i proto jsem musela vycházet z mého původního oponentského 
posudku. "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. 
Autor měl zpracovat vybraná utkání nejvyšší fotbalové soutěže v ČR, zápasy Ligy mistrů a kvalifikace na EURO 
2020 (k tomu však nedošlo)." V úvodu práce sice autor vysvětluje, že se soustředí pouze na metodu rozhovoru 
a metodu vnějšího porovnání nevyužívá, ale není zde zdůvodněno proč tomu tak je. I proto se změnil název, ale 
množství rozhovorů zůstalo stejné (3 rozhovory bez další analýzy). 
 
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 E 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů E 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
V teoretické části se autor práce zaměřil více na specifický formát online žurnalistiky (popsal online repotáž 
atd.), což práci velmi prospělo, ale analytická část zůstala pouze u citací ze 3 rozhovorů (+ dvě citace od Davida 
Schlegela - přepis rozhovoru s tímto respondentem chybí v přílohách), i když mělo dojít i k analýze vybraných 
utkání nejvyšší fotbalové soutěže v ČR, zápasů LM a kvalifikace na EURO 2020, což mi i nadále přijde na 
závěrečnou práci nedostatečné. Praktická / analytická část je až na dvě citace a dvě vložené věty zcela totožná s 
původní verzí předkládané bakalářské práce (viz kontrola Turnitin). Z tohoto zjištění vyplývá, že autor tuto část 
nerozšířil / nezměnil.   
 
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 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.) 

A 

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 F 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Závěrečná práce je autorem předkládána podruhé a znovu musím vytknout nepřehlednost v číslování kapitol, na 
tuto skutečnost jsem upozorňovala už v původním (prvním) posudku (např. "Úvod" je v obsahu bez čísla, ale 
v samotném textu má číslo 2, poté následuje kapitola s číslem 1, 2. 2.má označení Metodická část a následuje 
2.1. Cíl práce, některé podkapitoly jsou zcela bez číslování, přesto že v obsahu čísla také mají). Právě kvůli 
těmto nedostatkům hodnotím grafickou úpravu práce písmenem "F". 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Na práci je vidět posun v teoretické části, která je dosatečná a odpovídá nárokům na závěrečnou práci. Problém 
stále přetrvává v analytické části práce, která je postavena pouze na třech rozhovorech a nebyla doplněna 
o slibovanou analýzu vybraných zápasů. Pokud se práce chtěla zaměřit a vycházet pouze z hloubkových 
polostrukturovaných rozhovorů (což avizuje název práce), proč nebyly doplněny další rozhovory, aby bylo 
možné porovnávat např. jednotlivé autory atd.   
 
 
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 77% shoda s původní prací 

 
 
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! 
 


