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

C 

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)  
Předkládaná diplomová práce působí uceleným dojmem, staví na relevantní literatuře, kterou autor dokázal 
aplikovat v analytické části. Trochu rušivým dojmem působí střídání interpunkce u citační normy (v práci se 
střídá tečka za odkazen na citaci a před ním, např. str. 19, 20 atd.). Špatný odkaz na zdroj použil autor diplomové 
práce i na str. 26 "Michal Dusík pak v Ustohalově práci tvrdí, že se bez sociálních sítí dá obejít, ale bylo by to na 
úkor zajímavosti komentáře. (Dusík, 2019)". Zde by měl být odkaz na závěrečnou práci Marka Ustohala z roku 
2019, nikoli na Michala Dusíka. Další problematický odkaz na literaturu je na str. 39, kde autor cituje 
z webových stránek České televize informace o Tomáši Jílkovi (jako zdroj udává toto: Česká televize, 2021), ale 
v přehledu literatury je Tomáš Jílek.  
 
Jazyková a stylistická úroveň práce je na vysoké úrovni, stejně jako grafická úprava.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Jakub Borovský dokázal velmi poutavě interpretovat výsledky své analýzy, přináší zajímavá zjištění a 
upozorňuje na největší posuny a změny v práci sportovních novinářů během světových šampionátů v ledním 
hokeji v letech 1991 až 2019. Kromě hlavní výzkumné otázky se autor věnuje i dalším tématům a odpovídá i na 
vedlejší výzkumné dotazy, které jsou neméně zajímavé. Chválím také kapitolu 3.3.10. Shrnutí analytické části, 
ve které jsou předloženy odpovědi na výzkumné otázky a čtenář se tak znovu může vrátit k tomu 
nejdůležitějšímu z celé práce, tedy k výsledkům analytické části. Vzhledem k dílčím známkám navrhuji 
předkládanou magisterskou diplomovou práci hodnotit písmenem "A".  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Budou v budoucnu potřeba sportovní novináři (pracující např. v redakcích on-line médií), když stále více 

sportovců (nebo sportovních klubů atd.) umísťuje obsah na vlastní sociální sítě a informuje tak fanoušky 
o výsledcích, zajímavostech atd.? 

5.2       
5.3       
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:                                                                      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.    



 


