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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 nejsou součástí předložené práce, takže není možné tuto část hodnotit. 
 
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 E 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů F 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Podrobný komentář je součástí celkového hodnocení. 
 
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 E 
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)  
Podrobný komentář je součástí celkového hodnocení. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předloženou bakalářskou práci není možné doporučit k obhajobě. A situace, v níž se nachází, je velmi nešťastná. 
Ačkoli se její autor na poslední chvíli neúčastnil v červnu 2020 státních zkoušek a obhajoba se nekonala, práci v 
řádném termínu předložil, čímž vznikly dva posudky. Oba zamítavé s řadou podrobných doporučení. Navzdory 
jim a především dalšímu času na možné úpravy, zejména na jazykovou kontrolu, práce stále vykazuje velmi 
závažné nedostatky. 
 
A je to velká škoda vzhledem k autorově zjevnému zájmu o sportovní žurnalistiku, k jeho cyklistické vášni a 
zaujetí, které se v některých pasážích, kde popisuje například detaily ze závodů, odráží. 
 
Úroveň práce pod přijatelnou hranici srážejí v první řadě stále jazykové chyby, a bohužel zůstaly i některé už 
zmíněné, jako např.: "Důležití pro ně byly i sponzoři" (s. 5). Z dalších prohřešků ve shodě podmětu s přísudkem 
lze zmínit: "Klíčovými ... byly tři hlediska" (s. 10), "Výrazně méně radikálně se projevovaly socialisté" (s. 53), 
"na prestiži získávaly více silniční klání (s. 65)", dále "Sport a Hry od svého počátku sledovaly" vs. "Sport a Hry 
ale nevěnovalo" (s. 57), chyby se vyskytují ve jménech osobností Dreyfus (s. 16) vs. Dreyfuss (s. 17), Henry 
Desgrange (s. 20, 21) vs. Hénri Desgrange (22), i sledovaných novin: La Dernier(e) Heure (s. 47). Práce také 
obsahuje řadu překlepů (jen např. "Před nimi je ale krátká kapitola ... a kapitole", s. 9, "Tour de Franc", s. 57), z 
dalších nedostatků lze jen jako ilustraci uvést: "v zemích, jichž se věnuje tato práce" (s. 9) či "Z mé zkušenosti", 
s. 64). Práci by kromě velmi důsledné kontroly prospěly i další úprav, třeba sjednocení minulého a přítomného 
času, které se někdy nepříliš šťastně prolínají. 
 
Práce dále nemá zcela jasně stanový cíl a způsob, jakým ho chce dosáhnout. Proto místy popisuje široce 
okolnosti, které s tématem vůbec nesouvisí, u jednotlivých titulů postupuje rozdílně (viz "drobná kvantitativní 
analýza"). Závěr se zase podrobně věnuje srovnání novinářské práce v dřívějších dobách a teď, pro co nemá 
žádnou oporu, práce se v žádné části nezabývá současnou sportovní žurnalistikou, zejména tou novinovou, takže 
pro srovnání a formulované závěry chybějí jakékoli podklady. Přitom právě k tomuto tématu vznikla nedávno 
výborná diplomová práce, které se věnuje aktuálnímu vývoji mediálního obrazu Tour de France. Práce je ve 
velikém záběru, navzdory dílčím zajímavým zjištěním, velmi roztříštěná, v kontextu původního vymezení působí 
nelogicky pasáž věnovaná českému prostředí, která s původním cílem nekoresponduje. Přesnější zacílení by práci 
výrazně prospělo. 
 
K výše uvedeným doporučením je nutné připojit i důslednou kontrolu všech odkazů, protože některé informace 
uvedené ke konkrétním stranám zahraničních knižních titulů úplně neodpovídají, některé publikace zase nemají 
autora nebo jednotný styl odkazování. Lepšímu výslednému dojmu by pomohl i abecně utříděný seznam 
publikací (s. 67) či jednotná grafická úprava odkazů (např. s. 13). 
 
Nedůsledný přístup při odevzdání dokládá i to, že nejsou aktualizované úvodní údaje: rok či počet stran textu, 
který se také změnil. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Vzhledem k povaze připomínek místo otázek, prosím, autora o reakce na výše uvedené. 
5.2       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Vysoká shoda 84 % vznikla po uložení druhé verze, SIS už jednu eviduje. 

 
 
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 
 

Práce především z jazykového a stylistického hlediska nesplňuje požadované nároky, problematické je 
celkové pojetí tématu a následně formulované závěry, velmi na hraně jsou však i další aspekty, byť zatím 
nejsou hodnocené v dílčích kritériích jako F. Proto není možné práci doporučit k obhajobě, naopak jsou nutné 
velmi zásadní úpravy, nejen po jazykové stránce. 

 
 
Datum: 26.1.2021                                                                                          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! 
 


