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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) 

Student se při zpracování bakalářské práce držel zadané teze v předem definovaných kapitolách. Podrobné 

zpracování tématu ho ale dovedlo k přidání několika dalších, svým obsahem doplňujících vybrané téma. Tyto 

přidané kapitoly jsou výsledkem studentových pečlivých rešerší, které, v případě relativně nového formátu, 

jakým podcasty stále ještě jsou, vzešly z bádání v hlavně zahraničních zdrojích. Pro ucelenost zpracování 

formátu jsou nezbytné. 

 

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 A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

To na první pohled relativně jednoduché téma se autorovi práce podařilo v teoretické části rozvést do detailních 

podrobností, zejména pomocí zmapování vzniku podcastu a popsáním jednoduchého principu, díky kterému je 

tato nová forma šíření informací na vzestupu v oblíbenosti uživatelů. Teorii pak skvěle demonstruje praktickou 

částí, kdy v rozhovorech se současnými autory (nejen) fotbalových podcastů mapuje vznik tohoto posluchačsky 

vděčného formátu v Česku. Autor se při zpracování zvoleného tématu nevyhnutelně dobral k zjištění, že podcast 

sice vychází z principů klasických audio formátů, které definovalo zejména rozhlasové vysílání, ale přidává 

posluchačům bonus díky možnosti poslechnout si ho prakticky kdykoliv. Právě díky tomu našel odpověď na 

otázku, proč je poslech podcastů na vzestupu.  

 

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 A 

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.) 

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Komplexní zpracování literatury i dalších zdrojů, včetně naposlouchání mnoha českých i zahraničních 

fotbalových podcastů (až tak, že si od nich autor po dokončení práce musel na chvíli odpočinout), studentovi 

pomohly formulovat vlastní závěry, viz zjištění, že podcast neubírá posluchače nebo diváky klasickým médiím, 

ale naopak rozšiřuje možnosti, jak se mohou pomocí uživatelsky přívětivé formě podcastů dostat ke kýženým 

informacím. Zvolené téma by možná lehce svádělo k používání výrazů z obecné češtiny, Adamův projev je ale až 

zpravodajsky  neutrální, aniž by zněl (v souvislosti se zpracovávaným tématem) jakkoli škrobeně. Jeho mluvní 

projev je kultivovaný a takřka profesionální, což spolu s logickým děleným do tématických celků a zdařilého 

zvukového obalu, dělá z výsledného podcastu dobře poslouchatelných zhruba 22 minut, a to i pro nepříliš 

fotbalově zapálené posluchače (ke kterým se řadí i vedoucí práce). Celkově práce skvěle ilustruje fenomén 

podcastu se zaměřením na fotbalovou tématiku.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Studentem vybrané téma se ze začátku jevilo jako až triviální záležitost. Během jeho zpracování zjistil, že i tento 

mladý fenomén, podcast, má svou historii i pravidla, která vycházejí ze sesterských, desetiletí se vytvářejících 

formátů. Společné časté konzultace v průběhu zpracovávání nejprve teoretické části přinesly studentovi zjištění, 

že je nezbytné rozšířit část praktickou o další respondenty. Velmi proto oceňuji, že Adam veškeré požadavky 

zpracovával s bravurní rychlostí, včetně těch časově náročných. V rozhovorech, i během přípravy na ně, 

prokázal, že umí klást dotazy tak, aby od respondenta získal jasné odpovědi. Zároveň ale umí reagovat na nová, 

nepředpokládaná zjištění a v reálném čase je zpracovat do dalších dotazů. I přes veškerá protiepidemická 

omezení získal dostatek materiálu pro vytvoření obsahově i formou bohatého fotbalového podcastu, který 

zvukově ještě pozvedají znělky a předěly vytvořené studentem Josefem Kaňkou. Už zmíněná vládní opatření jsou 

důvodem, proč byly rozhovory s respondenty pořízeny pomocí online platformy, což se v několika momentech 

projevuje jednak sníženou kvalitou zvuku, jednak nechtěnými "pazvuky". V celkovém vyznění ale nejsou pro 

posluchače nijak rušivé. 

 

 

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       

 

 

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: 31.5.2021                                                                                          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! 

 


