
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Pavelková Eva  
Název práce: Osobnost české sportovní žurnalistiky Tomáš Jungwirth 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Němcová Tejkalová Alice 

Pracoviště: KŽ IKSŽ 
 
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) 
Autorka uvádí, že nesehnala jednu knihu, která byla jen v Moravské zemské knihovně v Brně a nešla vypůjčit 
meziknihovní výpůjčkou. Nabízí se jen otázka, zda by bylo nešlo do Brna zajet, ale předpokládám, že na to 
autorka již neměla dost času před dokončením práce. 
 
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 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pochopila a solidně zpracovala literaturu, kterou si k tématu zvolila. Je správné, že si například 
k analýze dobových komentářů zvolila dobovou odbornou literaturu. V práci však zcela chybí literatura 
metodologická, stejně jako metodologická kapitola. Díky ní by pak Eva Pavelková jistě daleko lépe přistoupila 
k rozhovorům, které v úvodu označuje za "hloubkové" a na informacích z nichž staví většinu bakalářské práce. 
Také by se v té kapitole dalo objasnit, jak za sebou následovaly rozhovory, zda byla potřeba ještě nějaké další 
dovysvětlování (například v práci naprosto nezakotvené, časově nedatované informace z emailové 
korespondence autorky s Marií Jungwirthovou). V rozhovorech je obecně největší síla i slabina celé práce. Síla 
v tom, že autorka měla možnost mluvit například s manželkou Tomáše Jungwirtha, nebo s ní velmi otevřeně o 
bývalém kolegovi hovořil Vladimír Drbohlav. Evě Pavelkové se tím pádem podařilo získat velmi cenné 
informace. Slabinou je, že rozhovory nejsou dobře zvládnuté, opakovaně se ve chvílích, kdy je třeba pokračovat 
dotazováním na nepříjemné věci, aby se zcela objasnilo, co tím respondent myslí, autorka stahuje a od tématu 
odchází. Tím pádem se informace v některých místech vyloženě nepropojují a nepotvrzují/nevyvracejí. V úvodu 
autorka uvádí, že se respondenti odchýlili jen v drobnostech. Není to pravda. Jestliže například Marie 
Jungwirthová řekne, že jejího muže vyhodili z televize ze zdravotních důvodů a ne úplně férově, Vladimír 
Drbohlav podrobně popíše Jungwirthovy alkoholovo-lékové eskapády, kdy na několik dnů zmizel v cizině a 
komentovali místo něj kolegové z Prahy, zatímco Štěpán Škorpil řekne, že Jungwirth měl malinkaté problémy s 
pitím, jsou zde odchylky dost velké. Lidsky chápu, že se autorka nechtěla paní Jungwirthové víc vyptávat, ale 



pokud se rozhodla téma zpracovat dobře, zeptat se byla její výzkumnická povinnost. Zvlášť když ji na problémy 
Tomáše Jungwirtha navedl Štěpán Škorpil v předcházejícím rozhovoru. A takových věcí je v rozhovorech víc, 
například přímá neshoda Pavla Pěnkavy s ostatními respondenty ohledně (ne)připravenosti Jungwirtha na jeho 
práci. Orální historie, na které autorka především postavila svůj text, má četná úskalí, které rozhovory v 
příloze BP obsažené dost dobře dokumentují, a myslím si, že si také o ní měla Eva Pavelková něco přečíst a 
poznatky zapracovat do již zmiňované chybějící metodologické kapitoly.     
 
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 2 
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.) 

2 

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

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce se na řadě míst vyznačuje poněkud kostrbatou stylistikou, kdy se buď vyskytuje jiné slovo, než kterému 
dává v daném kontextu čeština přednost, nebo vyšinutí z vazby, eventuálně se zbytečně opakují slova. Pochybení 
viz například s. 2, 10, 11, 17, 24, 29, 41... - mohu dokumentovat u obhajoby, dva ilustrační příklady zde: "Tomáš 
Jungwirth se narodil 24. listopadu 1942 v Roztocích u Prahy. Matce bylo při porodu 42 let. Dětství prožil v 
neáplné rodině - otec byl z politických důvodů ve valdickém vězení. V 1. světové válce přišel o ruku." (s. 10)  
"Sportovních novinářů je tedy podstatná většina bývalí sportovci." (s. 4) S tím souvisí i na můj vkus velké 
množství překlepů, ať už se jedná o modifikaci příjmení Jungwirth - Jungwirt, Junqwirth atp., nebo když se o 
Jungwirthovi dozvíme, že byl slavistou (s. 14). Bohužel se setkáváme i s hrubými chybami. Opakovaně se 
vyskytuje psaní názvů sportovních akcí s velkým písmenem na začátku, ačkoliv se nejedná o celé názvy, tudíž 
tam má být písmeno malé - př. Mistrovství Evropy v Budapešti, Mistrovství republiky na Strahově, Olympijské 
hry v Barceloně atp. Chyby lze najít i ve shodě přísudku s podmětem: "Oba s Tomášem jsme si ty sešity vedly..." 
(s. 42), "přicházeli problémy" (s. 51). Dochází i k chybnému skloňování názvu městyse Roztoky (v Roztocích), 
nebo k záměně Valdic a Valtic (rozhovor s Marií Jungwirthovou). Problematický je i anglický abstrakt a na něj 
navazující klíčová slova - lingual ani Czechoslovakian neexistují, chyby jsou také ve slovosledu některých vět. 
Toto v menší míře platí i o Summary. Domnívám se, že autorka podcenila jazykovou korekturu.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Být fanynkou neznamená dokázat o oblíbeném tématu napsat dobrou bakalářskou práci, to je stručná 
charakteristika posuzovaného textu. Eva Pavelková si zvolila skvělé téma: popsat osobnost a práci oblíbeného 
komentátora. Podnikla řadu záslužných a chvályhodných aktivit - našla relevantní pamětníky, získala přístup 
k archivním materiálům a prostudovala je, udělala stručnou, ale zajímavou analýzu Jungwirthova stylu (i zde 
však bylo vidět, že oboru autorka zcela nerozumí, některé popisy jsou vyloženě laické: "...při čtených zprávách 
se často zasekává...dobře fázuje" - s. 29). Zároveň pak pravděpodobně z nedostatku času (poslední z rozhovorů, 
jejichž zpracování tvoří hlavní část práce, provedla 18. 4. 2013) nezvládla všechny složky práce dostatečně 
"dotáhnout". Ať už se jednalo o přípravu v podobě nastudování relevantní literatury, nebo realizaci rozhovorů či 
jazykovou stránku výsledného textu. Je to velká škoda, protože materiál měl jednak potenciál stát se maximálně 
přínosným textem pro další badatele, jednak ve zkrácené podobě ideálním textem k populárně-naučné publikaci, 
ale je to šance z velké části promarněná, což konstatuju s lítostí zejména proto, že se jedná o téma, které je mi 
také blízké. Zároveň bych se ale na místě autorky se zkráceným, a hlavně upraveným textem opravdu o publikaci 
ucházela, protože se jedná o materiál, o který bude v některých českých redakcích nepochybně zájem.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jaká jsou úskalí orální historie? 
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! 
 


