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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) 

Autor se odchýlil od schválených tezí zejména strukturou a obsahem své práce. Sice se do ní, po mojí urgenci, 

pokusil zapracovat prozkoumání dobového sportovního tisku, výsledek je však značně rozpačitý. V úvodu práce 

vůbec nevysvětluje, jakému časovému období se vlastně chce věnovat. V následném textu nelogicky osciluje 

mezi desetiletími. Přeskakuje jednotlivé roky a zase se vrací zpět. Opakuje již předtím zmíněná fakta nebo 

naopak odkazuje na informace, které se v předchozím textu vůbec neobjevily.  

Práce obsahuje kapitoly o historii jednotlivých zemí, které (až na podkapitolu o Dreyfussově aféře) nemají 

žádnou přímou souvislost se sledovaným tématem, tedy s dějinami cyklistiky, potažmo s historií sportovních 

periodik. Nejsou ani součástí tezí. 

V práci jsou kapitoly o cyklistických závodech v Belgii a ve Španělsku, ačkoliv schválené teze tato témata 

neobsahují (práce se měla věnovat výhradně Francii a Itálii). Tuto změnu autor nijak nevysvětluje, pouze to 

stručně a bez dalších podrobností konstatuje v úvodu. Do svého textu autor zařadil také kapitoly o výrobcích 

cyklistického vybavení, které nemají s tématem práce nic společného a také nejsou součástí tezí. Při konzultaci 

na to byl upozorněn, přesto to nevzal na vědomí. Pouze v úvodu svého textu poznamenal: "Svět profesionální 

silniční (zřejmě měl na mysli cyklistiky) je komplexní kapitalistické prostředí... zmiňují se i firmy, které pomohly 

k vytvoření prvních profesionálních družstev a určily tak charakter tohoto sportu."  

Struktura práce je zcela chaotická. Jen namátkou: Kapitola "Dějiny Francie v období vzniku prvních závodů" je 

označena jako 2.1.1, ačkoliv ji nepředchází kapitola 2. ani 2.1. Po kapitole "2.2 Cyklistické časopisy ve Francii 

před vznikem L’Auto" následuje kapitola "2.4 Paříž–Tours" (chybí kapitola 2.3). Zcela chybí očíslování kapitoly 

"Další sportovní časopisy věnující se cyklistice na českém území" (s. 61). Tak bych mohl pokračovat dál.   

 

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 E 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu E 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů F 

 

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



Autor nevyužil dostupné zdroje, které se při zpracování tohoto tématu nabízely. Vůbec třeba nenahlédl do fondu 

Cyklistiky, který je ve sbírkách Národního muzea v Praze (byť jsem ho na něj upozorňoval). Hlavním zdrojem 

informací jsou publicistické práce Tomáše Macka. Podstatná část textu je pak postavena na informacích z 

internetu (wikipedie a odkazy z ní vycházející).  

Při pokusech o výklad nebo o interpretaci nashromážděných informací autor často dochází k nepodloženým 

závěrům typu: "V současném globalizovaném světě již nelze určit, který stát je v cyklistice nejvyspělejší, 

nicméně Italové sebe do nedávné minulosti považovali za nejlepší." (s. 65). Častokrát autor předkládá i zcela 

zjevné nesmysly. Tvrdí například, že časopis Velocipedista "můžeme považovat za nejstarší specializovanou 

tiskovinu na cyklistiku, která se v Čechách vydávala“ (nejstarší byl časopis Cyklista). Cyklista zase podle jeho 

informací vycházel jako měsíčník, který se v sezoně měnil na čtrnáctideník (jako měsíčník přitom vycházel 

několik let. Pakliže se v průběhu vydávání měnila jeho periodicita, nebylo to kvůli "cyklistické sezoně", ale kvůli 

finančním možnostem vydavatele). Píše také: "Zatímco na počátku 20. století se cyklistice věnovalo několik 

desítek profesionálů a srovnatelné množství amatérů-dobrodruhů, dnes má tento sport širokou škálu 

výkonnostních úrovní." (s. 64... v té době se cyklistice věnovaly minimálně stovky tisíc lidí po celé Evropě).  

Některé závěry vyznívají až dadaisticky: "Dá se říci, že (Itálie) je pro cyklistiku zemí zaslíbenou. Jak příznivým 

klimatem, nebo kopcovitou krajinou plnou odlehlých silniček, tak i lehkou kuchyní bohatou na karbohydráty." (s. 

45); "Belgie na rozdíl od Itálie byla zemí, již pozitivně v průběhu 19. století ovlivnila průmyslové revoluce a 

navíc dokázala těžit z drancování kolonií." (s. 45) 

Samostatnou kapitolou je nevydařený pokus o kvantitativní výzkum mediálního obsahu, ať už jde o jeho  

metodologii, zprostředkování a interpretací dat nebo samotnou (ne)logičnost analýzy.(s. 25)   

 

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 F 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů E 

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.) 

E 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

F 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce E 

 

 

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

Po prostudování textu Jakuba Jirků musím konstatovat, že je po obsahové i formální práci na velmi nízké úrovni.   

 

Autor se jen s obtížemi drží odborného stylu, často přechází do hovorové češtiny (např. stafáž - s. 29). Stavba vět 

je zmatečná (chybějí slova, nelogický slovosled), což u studenta prezenčního studia žurnalistiky zarazí. 

Text je plný pravopisných chyb a překlepů („První etapa Milano–Cuneo dlouho 420 kilometrů“ - s. 42, "El 

Mundo deportivo" - s. 55, "Tour de Franc" - s. 57, 1200kilometrovou - s. 28, „Cilclismo“ - s. 9, vadná shoda 

podmětu s přísudkem, chybějící nebo přebývající čárky ve větách, atp.).  

 

Problematická je autorova práce se zdroji. V práci jsou celé odstavce textu bez odkazů na citované zdroje. Autor 

nedodržuje jednotnou citační normu (u některých periodik - Sport a hry - neuvádí stranu, v případě online zdrojů 

nezmínil, že jde o online zdroje, atp.). Odkazuje například na sken titulu L´Auto (https://www.velopress.com/the-

first-tour/), ten však není čitelný ani po zvětšení.  

 

Grafická úroveň práce je velmi nízká. Například u nadpisu kapitol 3.9 a 3.10 je různě velké písmo (s. 44). V 

přílohách je sice uveden podrobný přehled italských sportovních periodik, chybí však obdobný soupis periodik z 

Francie a z dalších zemí. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Jsem sice uveden jako vedoucí práce, ve skutečnosti jsem však neměl příliš možností ovlivnit její výslednou 

podobu. Od schválení tezí (v červnu 2018) se mnou diplomant vůbec nekomunikoval a ozval se až zhruba týden 

před prvním termínem odevzdání práce (červen 2020), kdy mi mailem poslal svůj finální text. Byl bohužel na 



takové úrovni, že bylo nemožné ho během krátké doby uvést do přijatelného stavu. Ke státnicím ani k obhajobě 

následně nenastoupil, protože neměl splněny všechny studijní povinnosti. 

Pak už mi autor svoji práci ke konzultaci neposlal vůbec. Část mých červnových připomínek se sice pokusil 

zapracovat, na podstatnou část z nich ale zcela rezignoval. Jeho text tak i nadále po obsahové i formální stránce 

zůstává výrazně vzdálen požadavkům, které bychom měli klást na podobu absolventských prací. Lze se jen 

podivit nad suverenitou Jakuba Jirků, který u takto komplikovaného tématu nepocítil (s jedinou drobnou  

výjimkou) potřebu jakékoliv konzultace s vedoucím své práce. 

Schválené teze autor nenaplnil nejen neodůvodněným nedodržením předpokládané struktury práce. Jeho text 

pokulhává po stylistické i jazykové stránce, je plný chyb a překlepů (na překlep "jendou týdně" namísto "jednou 

týdně", jsem ho upozorňoval už vloni v červnu, přesto v práci zůstal - s. 71). Autor osciluje mezi přítomným a 

minulým časem, klopotně staví věty, má problém s interpretací zdrojů a při pokusech o vlastní výklad dospívá k 

mnohdy nepochopitelným závěrům či k vyloženým nesmyslům. Práci vzhledem k výše uvedeným výhradám 

nelze doporučit k obhajobě.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Proč autor prakticky nekomunikoval s vedoucím práce? 

5.2 Jak by autor vysvětlil metodologii a realizaci kvantitativní analýzy časopisu L´Auto. Proč se v ní 

nezaměřil na informování o Tour de France (kterou časopis založil), ale na recepci konkurenčního Giro 

d´Italia. Proč podobná analýza (v případě Gazetty dello Sport a Tour de France) chybí? 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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 

 

Text v této podobě po formální ani obsahové stránce (viz výše) neodpovídá požadavkům, které bychom měli 

klást na podobu absolventských prací. Je třeba ho pod odborným dohledem kompletně přepracovat nebo si 

vybrat jiné téma, které autor dokáže lépe pojmout.    

 

 

Datum: 22.1.2021                                                                                          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! 

 


