
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Tomáš Kaliba 

Název práce:  Komunikace s médii v rámci PR FC Viktoria Plzeň, a.s. 

Cíl práce: Hlavním cílem práce je na základě teoretických poznatků, vlastního pozorování, rozhovoru 

s představitelem klubu a vyplněných dotazníků od sportovních novinářů zhodnotit současnou 

komunikaci klubu s médii a následně navrhnout možná opatření, která by mohla vést k vylepšení vztahu 

s novináři, na němž je závislý́ i mediální obraz klubu. 

Jméno vedoucího práce: Tomáš Ruda 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zaměstnancem UK FTVS): 

Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
Stupeň splnění cíle práce 
 

výborně 

Logická stavba práce 
 

velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

výborně 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 
 

výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

velmi dobře 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce na téma Komunikace s médii v rámci PR FC Viktoria Plzeň, a.s. odpovídá zadaným 
parametrům. Student pravidelně práci konzultoval a na připomínky pružně reagoval.  

Domnívám se, že v úvodu práce je nadbytečný poslední odstavec popisující postup studenta při práci. 

Teoretická část je podrobná a založená na kvalitních zdrojích. Pozitivně hodnotím, že se student věnuje 
pouze oblasti, kterou zkoumá a neodbíhá od tématu. 

Metodologická část je v pořádku. Zvolené metody jsou vhodné pro zvolené téma. 

Analytická část stručně popisuje FK Viktoria Plzeň, a.s. a její jednotlivé orgány. V další části je podrobný 
popis současné situace v komunikaci mezi klubem a médii. Výsledková část vyhodnocuje dotazníkové 
šetření, které je pak posuzováno a diskutováno v kapitole 9. V závěru práce student hodnotí komunikaci 
FK a upozorňuje na oblasti, které FK i nadále musí zlepšovat. 

Celkově práci hodnotím nadprůměrně, i když se v ní student nevyvaroval drobných chyb, které jsou 
popsány níže. 

Připomínky: 

1. Drobné chyby ve formátování textu – například chybný font v obsahu 

2. Chybně stylizovaný cíl práce, což však nemá vliv na samotný cíl práce 

3. V práci se objevuje několik překlepů 

4. Drobné chyby ve stylistice textu 

5. Chyby v seznamu literatury – smíchání literatury s internetovými zdroji 

6. Na str. 66 bych doporučil napsat přesný počet novinářů a neužívat procenta. 



Otázky k obhajobě: 

1. Sám jste zhodnotil, že činnosti klubu v oblasti komunikace s médii jsou na české poměry 
nadstandartní. Kdyby v následujících letech FK hrál stabilně Champions League, v jaké oblasti 
v komunikaci s médii by se měl klub zlepšit a proč? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře (konečná známka bude stanovena na základě 
průběhu obhajoby) 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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