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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)
Teze předkládané bakalářské práce avizovaly kvalitativní analýzu obrazu běhání ve vybraných médiích. V 
tomto směru práce schváleným tezím plně odpovídá. Autorka se od nich odchýlila, když zvolila jiné zkoumané 
období (rok 2004 místo roku 2003), což je vzhledem k záměru sledovat konkrétní skutečnost (publikování 
seriálu textů o běhání v Lidových novinách, který vycházel právě v roce 2004) logické a odchýlení jako takové 
odůvodněné. Dalo se mu však předejít při důslednější rešerši při přípravě tezí. 

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 1
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Hodnocená závěrečná práce se opírá o velmi solidní teoretický základ, zejména o studium odborné - a to často 
zahraniční - literatury a také o zahraniční výzkumy, které v Česku chybějí. Právě obsáhlá teoretická část je její 
nejsilnější stránkou. Stěžejní závěry (běžecký boom a komercionalizace sportu) jsou podložené a výklad k nim 
logicky spěje, autorka na základě výsledků správně relativizuje některé hypotézy (komercionalizace sportovní 
žurnalistiky se nepotvrdila).
Ještě lepšímu výkladu a orientaci by prospěly některé dílčí úpravy, preciznější popis zjištění či doplnění -
čtenáři by pomohl například ucelený výpis analyzovaných příspěvků, protože některé jsou uvedeny jen titulkem 
("Boj o svalnatý hrudník" - str. 43 či "Chci být fit, jak na to?" - str. 45), jiné pak zcela vágně ("další článek" -
str. 35). Obdobně - autorka často pracuje i s kvantitativním vyjádřením (minimální zastoupení, více pozornosti, 
nárůst...), ovšem bez konkrétních čísel. Hlavní technikou je sice kvalitativní analýza, ale upřesněné počty by 
komparaci prospěly.
A nabízí se otázka, zda by nebyl pro zkoumání vhodnější rok 1996 místo roku 1994, ve kterém se totiž na 
rozdíl od let 2004 a 2012 konaly zimní olympijské hry. Může tak být sporné, zda právě "minimální zastoupení" 



(str. 35) textů o běhu a komercionalizaci běhu v prvním období v porovnání s dalšími lety nezkreslil už tento 
výběr.

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 1
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)

2

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce je přehledná, její struktura logická, autorka výborně pracuje s citacemi a původními zdroji. Po jazykové 
stránce lze vytknout několik dílčích nedostatků: například špatnou interpunkci (např.: "stoupá popularita témat 
jako je" - str. 30 nebo "za podívanou jakou je třeba zahajovací ceremoniál, totiž můžete" - str. 37), velmi časté 
opakování podstatného jména "článek" (bez hojnějšího využití synonym nebo upřesnění) či slovesa "být", 
nepříliš šťastné užívání slova atlet ve smyslu sportovec (jak je tomu významově v angličtině - str. 31) nebo 
nevhodné užití zájmena "náš" ve smyslu "český" ("výkony našich favoritů" - str. 43, ač se autorka nevhodným 
jazykovým prostředkům okrajově věnuje). Do odborné práce se pak nehodí ani slovo "bohužel" (str. 30).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Předkládaná bakalářská práce analyzuje aktuální téma, v Česku zatím nepříliš popsané, ač často diskutované. 
Diplomantka při svém zkoumání vychází z četných odborných publikací a opírá se o velmi solidní teoretický 
základ. Nejen z tohoto pohledu bakalářská práce po všech stránkách splňuje požadavky kladené na závěrečnou 
práci, a proto ji bez výhrad doporučuji k obhajobě.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Ve své práci zmiňujete, že se vrcholovému sportu ve srovnání s rekreačním či zájmovým dostává 

mnohem většího prostoru. V teoretické části na základě literatury to přikládáte komercionalizaci, která 
se vlastním výzkumem nepotvrdila. Čím si tedy výrazně větší prostor pro vrcholový sport sama 
vysvětlujete a jak byste, pokud byste se tématu věnovala dál, důvody zjišťovala?

5.2      

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně –  velmi dobře –  dobře –  nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum: ………14/1/2014………                                                                Podpis: ……Ondřej Trunečka……

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry!


