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Posudek na bakalářskou práci

Diplomant Jan Kaliba předkládá v závěru svého bakalářského studia pozoruhodnou 
práci, v níž se zaměřuje na vybrané etické problémy ve sportovní žurnalistice. V souladu 
s formulovaným cílem se v úvodní části (1.Etika) v obecné rovině věnuje etice, žurnalistické 
etice a vývoji samoregulačních principů v Česku se zaměřením na aktivity Klubu sportovních 
novinářů ČR. Tato kapitola jednoznačně demonstruje zvládnutí odborné literatury i patřičné 
nakládání s ní.

V logické návaznosti pak autor přibližuje (obecně a na příkladech) etické problémy 
české sportovní žurnalistiky (2. Etika a česká sportovní žurnalistika). Falešná exkluzivita, 
plagiátorství, reklama a sponzoring a mnohé další neduhy trápí žurnalistiku a nevyhýbají se 
ani sportovním novinářům.

Kapitoly (3. Kokainová aféra Františka Straky a Mladé fronty Dnes, 4. Korupční aféra 
českého fotbalu (2004) v podání deníku Sport) patří monotematicky dvěma zřejmě 
nej významnějším kauzám poslední doby.

Práce svědčí o schopnosti diplomanta shromáždit a zpracovat relevantní informace a 
nabídnout je kultivovanou formou a v jasné struktuře. Po všech stránkách (včetně rozsahu 
autorského textu a grafické úpravy) proto podle mého názoru splňuje požadavky kladené na 
bakalářskou práci.

K obhajobě mám jen tři podněty:

1) v případě pasáže pojednávající o plagiátorství agenturního sportovního zpravodajství 
není zřejmé, zda se diplomant zajímal o znění smluvních podmínek mezi dodavatelem 
a odběratelem servisu,

2) v případě tzv. kokainové aféry Františka Straky diplomant nezmínil, že by se jím 
zabývala Komise pro etiku Syndikátu novinářů ČR, případně s jakým výsledkem (a do 
jaké míry se shodoval její závěr s diplomantovým hodnocením),

3) byť chápu, že práce se orientuje na posouzení, zda se novinář nedostal do rozporu s 
etickými kodexy, zajímavá v tomto kontextu mohla být i reflexe novinářské obce (zda 
a jak novináři na uvedené kauzy svých kolegů reagovali).

Bakalářskou práci Jana Kaliby jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla 
klasifikována jako výborná.
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