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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) 
Předkládaná bakalářská odpovídá schváleným tezím, v nichž diplomant avizuje obsahovou analýzu vybraných 
médií. Autor dodržel stanovenou techniku a strukturu 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 2 
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) 
Z celkového pohledu je výklad práce logický. Autor dobře analyzuje mediální výstupy ve zvolených obdobích, 
na jejichž základě formuluje hodnověrný a v kontextu práce i zajímavý závěr, který zasazuje také do současného 
fotbalového prostředí. Naopak poněkud neobvyklá je hierarchie analyzovaných textů, kdy do první kategorie řadí 
ty nejméně podstatné. Diplomant mohl být v některých dílčích ohledech přesnější – například "Jedná se patrně o 
texty čerpané z ČTK" na str. 23, domněnku mohl sám ověřit či vyvrátit. 
 
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 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.) 

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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Bakalářská práce má logickou strukturu, grafické úpravě lze vytknout některé detaily (rozdílné řádkování 
v obsahu v kapitole 3 nebo vzhled některých tabulek s nerovnoměrnými sloupci, které nejsou stejné ani v rámci 
práce – str. 22 a str. 28). Podstatnější připomínka se týká jazyka: autor se dopouští několika ojedinělých chyb 
(ji/jí – str. 14, Horníkovi úspěchy – str. 27) a v práci se vyskytují výrazy a obraty, které více odpovídají 
publicistickému stylu než odbornému. Je zřejmé, že "šíbři" či "štace" autora ovlivnili při analyzování 
publikovaných příspěvků, za hranou odborného textu je zřejmě označení obránce Řepky jako fotbalového 
kriminálníka. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Všechny výše uvedené připomínky lze v kontextu celé práce vnímat pouze jako drobné chyby. Diplomová práce 
odráží zájem autora o sportovní problematiku, jeho výklad je logický a odpovídá avizovanému postupu. Navíc 
téma Ivana Horníka nyní opět ožívá, protože v předchozích dnech se znovu vrátil do pražského klubu Viktoria 
Žižkov. Práce splňuje všechny požadavky, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V posledních dnech se Ivan Horník opět vrátil do fotbalového prostředí, když nastoupil do Viktorie 

Žižkov. Jak byste zhodnotil mediální výstupy - evokují stejný mediální obraz, který jste zjistil ve své 
práci? 

5.2       
 
 
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! 
 


