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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce  ☒    Posudek oponenta/ky  ☐ 

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Rýcová Kristína  

Název práce: Mediální obraz mužského a ženského MMA v České republice 

Autor(ka) posudku 

   Příjmení a jméno: Kateřina Turková 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 

 

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 x ☐ ☐ ☐ ☐ 

1.2 Technika práce x ☐ ☐ ☐ ☐ 

1.3 Struktura práce x ☐ ☐ ☐ ☐ 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Výsledná podoba práce odpovídá schváleným tezím. Došlo pouze ke změně sledovaného období z roku 2018 

na rok 2019, což kvituji.      

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B  

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B  

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B  

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B  

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A  

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

Kristína Rýcová využívá relevantní české i cizojazyčné zdroje, literaturu dokázala kriticky aplikovat, a to zejména 

v částech věnujících se MMA. Spíše základní literatura je pak užita v části metodologické. Oceňuji, že studentka 

dokázala aplikovat metody, které vedly k zodpovězení výzkumných otázek a ověření hypotéz. Diplomová práce 

je původní a přispívá k rozvoji oboru. Je důležité také ocenit osobní motivaci Kristíny Rýcové ke zpracování 

tématu a znalost prostředí českého MMA, obojí předložené práci jednoznačně prospělo.   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A  

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B  

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B  

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

B  



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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B  

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B  

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

Struktura práce je logická, za což je nutné autorku pochválit. Oceňuji, že studentka doplnila svá zjištění 

relevantními shrnujícími prvky (mj. grafy). Terminologie oboru je dobře zvládnutá, výjimečně lze nalézt dílčí 

nepřesnosti způsobené spíše specifickým stylem psaní Kristiny Rýcové nežli neznalostí. Studentka zpočátku 

“bojovala” se správným formátováním citací. V tomto ohledu došlo k výraznému pokroku, drobné odchylky 

se ve výsledné práci objevují sporadicky. Grafická úprava práce je na dobré úrovni, až na ponechání 

jednopísmenných předložek a zvratných zájmen na konci řádků a (ne)zaokrouhlování procentuálních údajů 

(viz mj. Závěr). K uvážení je dále barevnost grafů, což je však věcí vkusu.    

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce Kristíny Rýcové splňuje požadavky kladené na závěrečné práce na IKSŽ FSV UK. Studentka 

provedla poctivou analýzu velkého množství materiálu, výklad je systematický, závěry logicky podložené. Téma 

práce považuji za aktuální a originální; jeho zpracování je přínosné k rozvoji oboru. Oceňuji též, že se studentka 

nebála prezentovat v práci své názory a nechyběla jí interpretační odvahy, byť lze mít např. ke kategorizaci 

a stanovení proměnných i jejich možný hodnot výhrady. Diplomovou práci Kristíny Rýcové navrhuji hodnotit 

stupněm B (více viz výše).      

 

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

5.1 Srovnejte výsledky své práce s libovolnou zahraniční zemí. Pokud byste použila stejné metody, k jakým 

závěrům byste při zaměření na tuto zemi došla?     

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

☒ Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Shoda dle antiplagiátorského systému činí 8 %. Všech 99 shodných pasáží jsem si prohlédla a jedná se mj. 

o shody v hlavičce, řádných citacích či běžně užívaných formulacích. Práci tedy z tohoto hlediska 

hodnotím jako bezproblémovou.  

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A   ☐     výborně 

B    x     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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


