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Předkládaná práce sestává z části teoretické, ve které autor vymezuje 

pole zájmu na půdorysu klasické sémiotiky a obsahové analýzy, a z 

části praktické, ve které analyzuje znaky přítomné na webových 

stránkách agentur a agentů zastupující fotbalové hráče. Autor svůj text 

opřel o relevantní literaturu, byť v omezeném rozsahu. Celkově práce 

působí propracovaně a zvolený jazyk její obsah nezatemňuje.

Co se týká obsahu, autor si zvolil téma ze své praxe, které se snažil 

využít pro diplomovou práci. To ho navedlo na různá úskalí. Jedním z 

nich bylo vymezení vlastní hypotézy a cílů práce, následně určení 

typologie znaků, které bude sledovat. Nutno dodat, že se s problémy 

vypořádal a na jasně vymezeném vzorku provedl a zhodnotil obsahovou 

analýzu. Autor by mohl při obhajobě zmínit, jak postupoval při výběru 

korpusu pro analýzu, na jakém základě definoval své znakové kategorie 

a v čem vidí přínos této práce.

Jako metodu si autor zvolil kvalitativní obsahovou analýzu podpořenou 

sémiologickým rozborem. V praktické části (dosahující bezmála dvě

třetiny celé práce) se autor zaměřuje na analýzu šesti kategorií znaků a 

třech znakových typů. Zde je třeba vyzdvihnout, že metodu podrobil 

kritice a určil její omezení, stejně jako omezení celé práce.

Co se týká formy, práce je přehledně strukturována, avšak nese některé 

nedostatky v citování a bibliografii dle ČSN ISO 690 a 690-2 (zejm. 

pokud jde o pořadí, formát a přítomnost některých polí). Kromě

bibliografie obsahuje použité webové stránky, seznam příloh a obrazové 

podklady analýzy. Své cíle a hypotézu zhodnotil autor v závěru.

Při psaní autor prokázal aktivitu, zájem o téma, a snažil se v rámci svých 

časových možností konzultovat. Jeho práce dokumentuje aplikaci 



kvalitativní obsahové analýzy dat vymezených sémiologickou metodou. 

A to je už samo o sobě zajímavým vyústěním oboru EKS.

Z výše uvedených důvodů práci hodnotím jako velmi dobrou.

Mgr. Jan Brejcha, 18.10.2009




