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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 C 

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 B 

 

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

Výborné kapitoly teoretické části, zejména rasismus ve sportu a jeho možná reprodukce sportovní žurnalistikou, 

i ty o postavení sportovních novinářů či o společenském kontextu, všechny relevantní pro analytickou část. 

Vysoce hodnotím představení způsobu kódování, metodologická kapitola je skvělá, přehlednosti by prospělo 

jasné vymezení výzkumné otázky a hypotéz graficky ve stylu VO:… H:… Hypotézy by měly cílit nejen na 

incident mezi Kamarou a Kúdelou, ale i další sledované proměnné, např. na zdůrazňování/potlačování informací 

o hrubém herním stylu Rangers atd. Z mého pohledu není také důvod vynechávat audiovizuální příspěvky na 

SkySport.com, s tím, že byste zachycoval pouze obsah jazykový, nikoliv vizuální. Žánry by byly modifikovány 

jen dílčím způsobem. 

 

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 

C 



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.)  

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)  

Analýza je moc zajímavá a jako taková by si zasloužila jednak následnou diskuzi výsledků s literaturou v 

teoretické části (chybí jasně popsaná provázanost závěrů a literatury) + v závěru Závěru bych před dalšími 

možnými směry výzkumu chtěla jasně slyšet, co výsledky znamenají pro mediální vyznění kauzy jako takové + 

její vnímání novináři v Česku a v Británii. 

Členění zdrojů a literatury v příslušné části neodpovídá standardům. Část by se měla jmenovat použitá literatura 

a použité zdroje a měla by být na tyto adekvátně rozdělena. V jednotlivých částech pak musí být literatura 

seřazena abecedně podle příjmení autora, bez číslování, které je matoucí, neboť neodpovídá číslům poznámek 

pod čarou, pořadí titulů neodpovídá ani zařazení do jednotlivých podkapitol práce. Jediné, co čtenářku (a v 

hodnocení též autora) zachraňuje, je, že literaturu a zdroje má přímo v textu práce i v poznámkách pod čarou a 

dají se tedy informace spojit a zdroje ověřit. Jinak by to nebylo možné. 

Jen ojediněle se vyskytují jazykové nepřesnosti, např.: s. 8: Dnes už však tato oddělení disponují takovými 

platformami, díky kterým si příběhy mohou publikovat sami; s. 35: Zároveň jsou si ale v některých ohledech 

odlišné; s. 81: U britský titulů. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Jedná se o velmi zdařilou diplomovou práci se zajímavými výsledky analýzy, které ale nejsou dostatečně 

v závěru (nebo jemu předcházející diskuzi) kriticky interpretované, kontextualizované a ukotvené v literatuře. 

Podle toho, jak skvěle si autor poradil s teoretickou částí práce i kódovací knihou, si myslím, že má potenciál na 

to, aby takovou diskuzi napsal, nebo takto závěr rozšířil, a o to víc mě to mrzí. Poznatky z diplomové práce 

Michala Koubka jsou nicméně aktuální a velmi přínosné, proto navrhuji práci podle kvality obhajoby hodnotit 

buď stupněm B, nebo C.  

 

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

5.1 Podle jakého vzoru jste rozčlenil literaturu a zdroje v příslušné sekci? Co k tomu říká česká citační norma 

ČSN ISO 690 (https://knihovna.fsv.cuni.cz/rady-navody/jak-proc-citovat)?  

5.2 Jak byste porovnal výsledky, k nimž jste došel, s tím, co se v odborné literatuře, kterou používáte, píše o 

aktivismu (fanouškovství) novinářů, nebo o reprodukování rasových stereotypů v mediálním obsahu? 

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly v SISu. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Vše jsou řádně citované zdroje. 

 

 

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

  

A         

B            

C             

D            

E           

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 



      

 

 

Datum: 12. 6. 2022                                                                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.    

 


