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POZOR: V PočíÍoči vYPltitjte pouze do šeďivjch potíček! Po jejich ,ypt ** t,u*;, pur,,,tot. _r,irnnu,
Pode?iŠte, odevzdejte ve dvou kopiíclt u zašlete elektronicky no orlrrii sekretarieittt kateclry.

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCB

Typ posud ku (,.kliknutím'' zakřížkujte p latnou varianfu)
Posudek vedouciho práce ffi Posudek oponenta !

Autor/ka práce
Příjrrlení a jnléno: Kovaříková Harra

Název Práce: SPortovní zPravorla.jství vagendě českých rleníkťr: prorněnl,pokrytí a prczentace sporlů a vliv na
veřejnou agendu v letech 1993 - 2001
Autor/ka posudku

Příjnenía jméno; Tejkalová Alice, Trampota Tonráš
Pracoviště: IKSŽ

1. VZTAH SCHVÁLENÝCíITEZ|A VÝSLEDNn pnÁcn likriutím" zakřížku rané lrodnocení

KO]\'ÍF,NTÁŘ (s]ovní hodnocení vztalru tezí a práce, příprrclně konkrótní popis hlavníclir výtek)
Autorka PŮvodně chtěla aPlikcivat kvantitativní i kvalitaiivnímetodv, kvůliiozsahu práce jsnre ji ate rloporučili
zÚŽiÍrozsah Pouze na kvantitativní výzkum, ktery sám o sobč poskýtl velmi zajímavé výsiedkv.

2. tIoDNoCENÍ otsSArIU VÝSLEDNÉ pnÁtln
Vl'PlňujteČÍslicí naŠkálel 2 3 4-5-6-7(eciinečnéavy,rrikajici r,ýbtlrrré velrniciobré ciobré

KOlVlENTÁŘ (slovní hoclnocení obsahu výsledrié práce, případně konkretní popis hlavních výtek)

3. HoDNOCENÍ KONEČNE PoDoBY vÝSLEDNÉ PIi.ÁCE
VYPIňujteČÍslicínaŠkálel 2 3-4. 5 6 7(eciinečnéavy,nik.;ící výborné-velnridobré c]obré

Odpovídá
sclrváleným
lezím

Odch1,1uje sc od
tezí, odchÝJe ní.jc
v práci
zdůvodnčné a je
vhoclné

()dchvILlc se od
tczí, odchí lení jc
v práci
zdL'rr"odněné, a]c
neni vhodnrr

Odclr1,1ujc se od
tczí. oclchýIení není
v práci zdůvodnčnó
a není vhodné

Ncodpovídá
schválenÝm
tezím

akceptovatelné tóměř ící zcela nedostatečné

Hodnocení znárnkou
2.I Relativní úplnost zpracované literatury t. ,",rl.*,^, t.rn.tu 1

2.2 §chopnost kriticky vyhodnotit prostuaou"nou tit.*t o*iii
2.3 uroveň zpracování nlateriálu, resp. zvláclnutí t.;hnm
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metoci při-nďený cíli
2.5 Původrrost práce, přínos práce k rozvgi gboni

eště vatelné - téměř nevyhovuj ící -. zcela neclostatečné

Fiodnocení známkou3l 1-ogičnost struktury práce, podloženost závěnr
.) -- zvllrtjrruti tcrm inttlcrgie oboru
33 Funkčnort,],.oueň, přin,ěř.. ouOt o .,porň
J.+ Dodržení citační nonny (pokud se vtexťu opakou..re-U3.*ji p"r-. pr.;át.

bez udárrí zdroje, hoclnoťte stupněm 7, pokucl vtextu zjistite přejaté pasáže
laa"ane aL,to.em ne 7,jištění, necloporučte práci

1

1,1 Cíl práce

1.2 Technika oráce
1.3 Stnrktura práce
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