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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) 

Autorka se oproti tezím nakonec výzkumně zaměřila na rok 2019. Tento krok v práci vysvětluje a lze ho vnímat 

jako velmi vhodný. 

 

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 A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Diplomantka čerpá z relevantní české i zahraniční odborné literatury. Teoretická část práce jde do hloubky, 

mnohdy až vyčerpávajícím způsobem, který však vzhledem k samotnému ne/využití poznatků v další části textu 

není úplně adekvátní. Cíle práce jsou dobře nastaveny a otázky vhodně formulovány. 

 

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  B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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) 

A 



3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Jazyková a stylistická úroveň práce je vemi dobrá. Pokud jde o grafickou úpravu pouze bych doporučila 

nenechávat názvy kapitol osamocené na konci stran a stejně tak nenechávat čísla bez procent na konci řádků.  

Na straně 34 je chybně citována Vízková „(Vízková, 2013: 42)“, která ve své diplomové práci pouze parafrázuje 

Breakwella (2006), který je skutečným autorem uvedené myšlenky a odborníkem přes metodologii, což bohužel 

z citace diplomantky není zřejmé.  

Na straně 38 je pak například uváděn v odkazu Trampota (2006),  ale odstavec obsahuje množství informací a 

autorčiných domněnek, takže není vůbec zřejmé, které informace jsou čerpány z odkazované literatury (tento 

problém se opakuje u konkretizace všech výzkumných otázek). 

Další drobný komentář bych měla k celkovému počtu stran, kterých je 89, ač autorka ve svém bibliografickém 

záznamu udává pouze 77. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce Kristíny Rýcové zpracovává aktuální a zatím výzkumně málo zachycené téma mediálního 

obrazu MMA. Autorka se navíc pokusila ukázat na možné rozdíly v referování o ženských zápasnicích a 

mužských zápasnících v několika on-line i tištěných periodicích. Celkově analyzovala úctyhodných 1331 článků 

a nezůstala jen u kvantitativní analýzy. Rozhodla se ji totiž zkombinovat s kvalitativní obsahovou analýzou, 

která přinesla další zajímavé výsledky. 

V teoretické části autorka přináší velké množství informací. Popis konceptů a teorií je velmi podrobný, což se 

vzhledem k jejich minimálnímu využití v praktické části práce jeví jako nadbytečné. Propojení teoretické a 

analytické části je bohužel celkově nedostačující. 

Analytická část práce přináší rozsáhlou kvantitativní analýzu, která vykresluje mediání obraz MMA. Trochu 

problematicky se jeví zařazení proměnné identifikované stereotypy, protože autorka se zaměřuje pouze na dva 

stereotypy, které popisuje jako tematicky funkční pro svou práci. Nedozvíme se však, jak k tomuto kroku 

dospěla a zda texty obsahují nějaké další stereotypy. Možná by toto téma bylo vhodné nejdříve lépe zpracovat 

v rámci kvalitativní analýzy, a pak až s poznámkami zařadit do kvantitativní analýzy.  

Autorce se podařilo odpovědět na všechny výzkumné otázky. Její výzkum přináší čerstvá data a mnoho 

zajímavých zjištění, které jsou relevantní nejen v rámci oboru sportovní žurnalistiky. 

 

Předkládaná diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ textu a navrhuji ji hodnotit známkou A-B. 

 

 

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

5.1 Jaká témata/akce/události věnující se ženskému MMA Vám v analyzovaných textech případně chyběla? 

5.2 Jak jste vybrala dva sledované stereotypy? 

5.3 Jaký přístup k pokrývání MMA se Vám zdá nejvhodnější? 

5.4       

 

 

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: 15.6.20121                                                                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.    

 


