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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) 
Tento formulář není schopen zcela postihnout, co se stalo ve vztahu teze - výsledná práce, proto jsem vynechala 
vyplnění bodu 1.1. Autor totiž v úvodu vysvětluje, proč musel změnit výzkumná období, posunul je z roku 2012 
do roku 2013. To je v pořádku, podobné věci se stát mohou. Pak ale nechápu, proč zůstává název práce s rokem 
2012, jestliže se popisuje stav v roce 2013. A případné vysvětlení tohoto v práci zcela postrádám.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor dobře pochopil a zpracoval literaturu, kterou si k tématu zvolil, problém je, že se o literatuře v žádném 
případě nedá mluvit ani jako o relativně úplné. A to z toho důvodu, že v seznamu literatury naprosto absentuje 
metodologická literatura a metodologická kapitola (oboje chybí už v tezích). Od toho se podle mého názoru 
odvíjejí slabé stránky práce, protože není možné cokoliv analyzovat bez toho, aby člověk věděl jak. Například 
rozhovory, v textu označené jako hloubkové, jsou spíše klasickými rozhovory. V tezích se píše, že se bude jednat 
o programovou analýzu sportovních pořadů a sportovního zpravodajství, o komparaci. V práci se o metodě 
dočteme na straně 3 v následující větě: "Metodou sběru dat tedy bude analýza, získaná data poté autor zpracuje a 
metodou komparace porovná výsledky BBC Radio 5 Live a Radiožurnálu." Pominu-li skutečnost, že sběr dat je 
přípravou analýzy, nikoliv analýzou samotnou (analýza je to zpracování dat a komparace, která není sama o sobě 
metodou), pak by mělo být upřesněno, o jaký typ analýzy se bude jednat. Zda kvantitativní nebo kvalitativní atp. 
Samotné porovnávání prostoru pro různé sportovní akce pak naštěstí nedopadá špatně (nerozumím jen výběru 
posledního období, kdy se akce udála až po něm, nikoliv v jeho průběhu, proč tedy autor nevolil období, které 
v sobě akci zahrnuje?), přináší i zajímavé výsledky, autor se intuitivně vydává při zkoumání správným směrem. 
Postihuje však pouze vybraný segment kvantitativních aspektů, zcela chybí kvalitativní zkoumání, ke kterému 
tento typ obsahu vyloženě vybízí. Místo toho autor podrobně popisuje práci rozhlasového reportéra, což může 
být pro laického čtenáře přínosné, ale téma práce je zadáno jinak.  



 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V práci se místy objevují větší mezery v textu - s. 17, 23, 27, záměny pomlček a spojovníků (jsou i v tomto 
posudku, zde je to však problém nastavení formuláře), totéž platí o uvozovkách, které autor používá v rozporu 
s českou normou (totéž znovu platí o tomto posudkovém formuláři). A všechny uvozovky u citací jsou graficky 
špatně. Autor opakovaně používá velké písmeno u názvu akcí, kde má být písmeno malé - Mistrovství světa ve 
Schladmingu (s. 52), Mistrovství světa v hokeji (s. 53), na straně 13 je několikrát hedaline místo headline, s. 15: 
"Manipulace a sdílení obsahu bylo chaotické...", s. 20: "Podstatnou vlastností reportéra musí být samostatnost, 
který je na všechno sám." Mimořádně jazykově a zároveň i badatelsky nezvládnutá je pak následující věta: 
"Autor práce se se všemi zná osobně, tedy může podle vlastních znalostí usoudit odhadovaný průměr." (s. 18) 
V tomto případě se jedná o věkový průměr a toto je poznámka k textu, ve kterém je věk uveden jako 35 let. 
Pokud by tedy autor jen odhadoval nebo usuzoval, mělo by tam být přibližně. Pokud to ví jistě, neměl by ani 
usuzovat ani odhadovat... A tady v tom případě jsou "tvrdá" data pro autora dostupná, takže by se vůbec neměl 
dohadovat. Faktická chyba je hned na straně 4 - rozhlasové stanice ve světě rozhodně NEZAČALY vznikat ve 
20. letech 19. století.     
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Na celé práci mi hodně vadí, že ji píše nepřiznaný insider tématu. Po několika nejednoznačných náznacích o 
kontaktu autora posuzovaného textu s redaktory rozhlasu jsem si zadala jméno do Googlu a zjistila, že autor je 
externím spolupracovníkem redakce. Podle mě se jedná o střet zájmů, těžko lze s odstupem posuzovat práci 
redakce, jejíž jsem, byť externí součástí. A pokud se o to už navzdory všemu pokusím, měl bych mít dost odvahy 
se k tomu v úvodu zřetelně přihlásit. Jedná se o informaci, kterou čtenář musí znát. Dále se domnívám, že popis 
práce redaktora v Radiožurnálu příliš nesouvisí se zvoleným tématem komparace obsahu, ostatně u BBC 5 
chybí. Nevyskytuje se ani v tezích. Daleko víc prostoru měla dostat tematická analýza, zejména kvalitativního 
charakteru, tedy jak jsou příspěvky zpracované, s jakými tématy pracují. Je škoda naposlouchat takového 
materiálu a tak málo ho "vytěžit". Ostatní výtky jsou shrnuty výše. Předností práce podle mě je pokus porovnat 
českou a zahraniční sportovní žurnalistiku. Práci hodnotím stupněm 2-3, rozhodující bude obhajoba.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Proč jste neuvedl, že jste externím spolupracovníkem redakce?  
5.2 Co je hloubkový rozhovor? Najděte, prosím, v odborné literatuře definici, podle které by se Vaše 

rozhovory daly klasifikovat jako hloubkové. 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

     

 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 



 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


