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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) 

Cíl a struktura práce odpovídá schváleným tezím. Technika práce se od tezí mírně odychyluje - autorka se 

nakonec věnovala pouze období, kdy na turnaji působil národní tým ČR (sledované období tak bylo zúženo). 

Nemyslím si, že by toto zúžení znehodnotilo autorčin výzkum, ba naopak, avšak nerozumím zdůvodnění: 

"Nicméně vydání prohlášení České televize o odvysílání všech zápasů, jsem se rozhodla zkoumaný vzorek zúžit 

na časové rozpětí od 1. září do 14. září, tedy na období, kdy na turnaji působil český reprezentační tým." Není mi 

jasné, jaké prohlášení měla ČT vydat (dokázala bych si to samozřejmě dohledat, ale to není úkolem čtenáře). V 

práci se objevují polostrukturované rozhovory (celkem 2), které jsou (předpokládám) doplňkovou metodou, 

jejich nízký počet tedy není na závadu. Pokud na to bude při obhajobě prostor, prosím autorku o zdůvodnění 

změny/úpravy metodologických postupů.  

 

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 E 

 

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

Autorka používá oborovou literaturu, avšak často se uchyluje k publikacím staršího data, což není vždy vhodné 

(zejm. v oblastech jako sportovní přenosy se situace v čase mění). Vzhledem k povaze práce a zvolené metodě 

by bylo vhodné se více věnovat literatuře, kterou by mohla podložit svá zjištění. Aplikace literatury také není 

autorčinou nejsilnější stránkou, výklad zjištěných faktů je na některých prováděn spíše "selským rozumem" nežli 

na základě odborné literatury. Obrázky dokreslující vysvětlované jevy jsou dobrým nápadem, ale nejsou 

"samospásné". Analýza prakticky není analýzou, ale spíše popisem děje.  

 

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 C 



3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů C 

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) 

D 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce C 

 

 

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

Podobnost práce dle URKUND činí 6 %. 

Co se týče dodržení citační normy, autorka ji dodržuje. Při kontrole jsem objevila podobnost s frázemi v 

diplomové práci Daniela Sitka (Mervínská na s. 7: "Mimo jiné je zde těžké určit stupeň objektivity, protože 

každý reportér nebo komentátor nahlíží na sportovní přenosy vlastním úhlem pohledu, což ve své knize popisuje 

Aleš Sekot, podle kterého je sportovní žurnalistika „specifickou výpovědí o světě, ve kterém žijeme“ (Sekot, 

2006, s. 209); Sitek na s. 13: "Mimo to mají mediální výstupy ze sportovních akcí oslabenou funkci objektivity, 

reportéři nahlíží jedinečným způsobem, jak popisuje Aleš Sekot, podle kterého je sportovní žurnalistika 

„specifickou výpovědí o světě, ve kterém žijeme“ (Sekot, 2006, s. 209). Další shoda se objevuje na s. 8. 

(Mervínská), resp. 13 (Sitek), jde opět o stejnou vybranou citaci ze Sekota (2006), věřím, že jde o náhodu.  

Autorka práce si vybrala stejný úsek pro citaci Děkanovského (2008) na s. 8 jako Jonáš Ulrych ve své bakalářské 

práci na MUNI v Brně. Stejná sitace z Děkanovského se v obou pracech objevuje také na s. 9 (Mervínská), resp. 

na s. 14 (Ulrych)  - opět věřím, že jde o shodu okolností. Obdobné náhodné shody jsem nalezla s pomocí sytému 

URKUND také v bakalářských a diplomových pracech Michala Hrušky, Terezy Barákové a Prokopa Rímského. 

Ostatní výskyty jsou řádně ocitované.  

Práce není náležitě editovaná, obsahuje překlepy, např. již v prvních dvou větách: "Při volbě tématu mé 

bakalářské práce hrála velkou roli má kariéra v profesionálním basketbalu žen, pro jsem si byla jistá, že budu 

vybírat ze sportovních témat se zaměřením na basketbal." (s. 3). 

Grafická úprava práce je v lepším průměru, zařazené přílohy jsou vhodné. Struktura práce je logická, bohužel se 

ale projevuje odtrženost teoretické části od metodologické a analytické. Práce by měla tvořit jeden celek, nikoliv 

několik izolovaných částí.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Z práce je patrná orientace autorky v prostředí vrcholového basketbalu i úsilí věnované zpracování materiálu. 

Bohužel, tato snaha z mého pohledu nevedla ke kýženému výsledku. V teoretické části dochází k přílišné 

generalizaci, ba dokonce mírné desinterpretaci klíčových pojmů. Dle mého názoru dochází k nadužívání 

některých starších zdrojů (např. publikace M. Hladkého vydané před třiceti pěti lety aj.). Navzdory předchozí 

kritice hodnotím kladně závěrečnou část práce, ve které se autorce podařilo generalizovat alespoň některé 

poznatky, získané výzkumem. 

Přes výše zmíněné nedostatky práci G. Mervínské doporučuji k obhajobě s hodnocením D - E, v závislosti na 

průběhu examinace. 

 

 

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

5.1 Čerpala autorka skutečně z primárních zdrojů (viz zmínky výše)? 

5.2 Píše se v Kodexu ČT, že pokud je respondent nervózní, má mu moderátor pokládat "více otevřené 

otázky"? Pokud ano, v jaké části? 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Shoda 6 %; viz. výše 

 

 

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: 26. 1. 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! 

 




