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Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 
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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) 
Autor postupoval zcela podle vytyčených tezí, rozčlenil si problém na čtyři období a obsahovou analýzou, tj. 
porovnáváním jednotlivých mediálních výstupů dospěl k rámcovým výsledkům. Jeho zjištění je pozoruhodné mj. 
v tom, že ačkoliv jde o velmi kontroverzní figuru, analyzovaná média si vůči ní zachovávají značnou neutrálnost a 
nesklouzávají k apriorním předsudkům. Výjimku tvoří snad jen „celkové vyznění textů týkající se návratu I. 
Horníka do fotbalu“, kde deník Sport celkově hodnotí návrat této figury negativně (viz str. 30). Jinak je práce jako 
celek strukturovaná, přehledná, cíle i metodika jasná.  
    
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 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor je s tématem velmi dobře obeznámen. Je vidět, že je rád za teoretická východiska, která mu pomohou v 
řešení výzkumu, ale že je povahou spíše člověk zaujatý sportem jako takovým.   
 
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 
1 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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)  
Struktura práce je logická, proporčně vyhovuje záměrům. Přítomné tabulky mají svoji průkaznost, jakkoliv jde o 
malé počty zkoumaných jednotek. To lze však odůvodnit úzce vymezeným tematem. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Práce je cenná i pro čtenáře, který nezná kauzy v českém fotbalu. Je přehledná, uvádí do kontextu jak mediálního 
tak sportovního, seznamuje i s „příběhem“ Ivana Horníka a snaží  se nad tématem udržet si odstup. Zároveň nejde 
o ryze vědeckou práci, z textu vyplývá, že autor se velmi orientuje ve sportovním světě. Práce je napsána svěžím 
jazykem, některé stylistické lapsy či žargon přičítám spíše vypsanému sportovnímu žurnalistu, za kterého autora 
mám.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jaký je Váš osobní postoj k návratu Ivana  Horníka do českého fotbalu? 
5.2 V práci se hovoří o „kaprech“, „kapřících“ a „štikách“ korupčního prostředí. Narazil jste při analýze 

pramenů také na odsouzení korumpovaných sudí? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: 30. května 2014                                                                       Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


