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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) 

Autorka předložila bakalářskou práci na téma, které v rámci FSV dosud nebylo zpracováno. Práce je až na 

drobné odchylky (např. v řazení kapitol) v souladu se schválenými tezemi. Nejvýraznější odchylkou je využití 

pouze kvantitativní obsahové analýzy oproti záměru provést analýzu kvantitativní i kvalitativní. Změna je 

vzhledem k objemu analyzovaných materiálů velmi vhodná.  

 

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 2 

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) 

Autorka využila základní literaturu mediálních studií a vhodně ji aplikovala. Některé části jsou možná až příliš 

podrobné (například kapitoly věnované teorii médií, masových médií a tisku obecně) a v práci na toto téma 

nejsou nezbytné. Někde naopak některé poměrně důležité informace schází - např. na straně 16 chybí jméno 

šéfredaktora Československého sportu v roce 1968.  

Dalším kapitolám však již téměř není co vytknout.  Na úvod analytické části autorka podrobně popisuje využitou 

metodu - kvantitativní obsahovou analýzu. Je velmi vhodné, že se při tvorbě kódovací knihy inspirovala již 

obhájenou bakalářskou prací na příbuzné téma. Samožná kvantitativní analýza je provedena velice podrobně, 

ačkoli zpracovaný objem materiálu (více než 1100 článků) lze označit za impozantní. Výstupy jsou přehledně 

zpracovány jak do grafů, tak do krátkých vysvětlujících textů. V závěru práce autorka prezentuje svá zjištění. Ta 

vyplývají z precizně provedené analýzy, proto jsou zcela logická a dobře podložená.   

 

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 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Struktura práce je zcela logická, autorka postupuje od faktické části věnované oběma olympiádám přes 

teoretickou část věnovanou médiím k teoretickému úvodu do metody a poté k samotné analýze. Poznámkový 

aparát je vyhovující a odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Citační norma byla dodržena. Práce 

je téměř bez pravopisných a stylistických chyb, grafická úprava je v souladu s fakultní šablonou. Zařazení příloh 

je velice vhodné. Oceňuji zařazení kompletní záznamové tabulky. V elektronické verzi práce, nahrané do SIS, je 

práce rozdělena na samotný text a přílohy jsou nahrány zvlášť, což působí poněkud nepřehledně.    

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka předložila zdařilou práci, jejímž těžištěm je pečlivě provedená kvantitativní obsahová analýza. Objem 

zpracovaného materiálu je na poměry bakalářské práce až nezvykle velký. I proto jsou vyvozené závěry logické a 

dobře podložené. Práce má vyhovující a logickou strukturu. Oceňuji zařazení kapitol o olympijských hrách 

v letech 1968 a 2012. Části věnované médiím, masovým médiím a tisku by mohly být méně podrobné, práci to 

však nijak nenarušuje. Výborně zpracovaná je kapitola věnovaná popisu metody a rozboru postupu analýzy. Po 

formální stránce je práce zcela v pořádku. Navrhuji hodnocení stupněm "výborně".   

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Poněkud mne překvapilo tvrzení na s. 6 "neobjevila se ani žádná hvězda typu Zátopek či Čáslavská, 

jejichž silné životní příběhy táhnou dodnes". Domnívám se, že necelé tři roky po londýnských hrách je 

příliš brzy na takové zhodnocení. Co třeba Barbora Špotáková a například její vítězství nad Ruskou 

Abakumovovou na LOH 2008 v Pekingu v den 40. výročí okupace z roku 1968?  

5.2 Můžete doplnit jméno šéfredaktora Československého sportu v roce 1968?  

 

 

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! 

 


