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Předkládaná bakalářská práce Jana Kaliby Vybrané etické problémy v práci 
sportovního novináře se, jak již vyplývá z jejího názvu, pokouší vymezit hlavní 
sporné okruhy, které souvisejí s etikou práce sportovních novinářů v ČR. Autor si 
zvolil i další poměrně nelehký cíl -  deskripci a vymezení eticky sporných oblastí 
sportovní žurnalistiky doprovodit konkrétními příklady z praxe. Bakalářská práce je 
prvním pokusem o souhrnnější zpracování zmíněné problematiky v ČR, proto 
je na místě pochvala diplomanta, že si toto téma zvolil.

Práce je členěna do šestí částí (včetně úvodu a závěru). V kapitole první se Jan 
Kaliba pokouší o začlenění novinářské etiky do kontextu obecné etiky jako součásti 
filozofie. Předkládá čtenářům pojmový aparát, s nimž bude v dalších částech textu 
pracovat, nabízí různé přístupy ke studiu obecné etiky a zabývá se
i problematikou samoregulace médií, která je s novinářskou etikou především 
spojena. V této části práce autor seznamuje čtenáře se stručnou historií a 
současností profesní organizace českých sportovních žurnalistů -  Klubu sportovních 
novinářů ČR.

Za dominantní část práce je možné označit bezesporu kapitolu druhou, v níž Jan 
Kaliba vymezuje sedm eticky sporných oblastí v práci sportovních žurnalistů. Většina 
z nich se shoduje s oblastmi, které vymezuje odborná literatura věnující se obecné 
novinářské etice (jako jsou plagiátorství a narušování soukromí atd). Diplomant však 
vymezuje i specifické rysy sportovní žurnalistiky jako jsou klubismus (víz str. 21) 
čí objektivita v přímých přenosech sportovních utkání (viz str. 23 - 24). Plasticitě této 
části práce prospívá i uvedení konkrétních příkladů z praxe české sportovní 
žurnalistiky.

Kapitola třetí je věnována rozboru tzv. kokainové aféry fotbalového trenéra 
Františka Straky, kterou rozpoutal deník MF Dnes v prosinci 2004, když jako první 
přinesl spekulací, že jedním z důvodů odvolání trenéra Sparty Praha Františka Straky 
je údajná drogová závislost. Autor velmi pečlivě zpracovává metodou chronologické 
deskripce celý případ a pokouší se případ analyzovat v kontextu etického kodexu MF 
Dnes (viz str. 41). Podobně pečlivě je zpracována i kapitola o korupční aféře českého 
fotbalu na stránkách deníku Sport. Ani k této části textu nemám vážnějších výhrad. 
Naopak: Jan Kaliba prokazuje značné heuristické úsilí, které musel vynaložit 
pro kvalitní zpracování této části bakalářské práce.

Práce prokazuje, že si autor osvojil základní pravidla práce s odborných textem, 
hojně využívá poznámkový aparát a prokazuje nastudování odborné teoretické 
literatury i primárních pramenů.



Předkládaná bakalářská práce splňuje i základní formální předpoklady, kterými 
jsou čestné prohlášení s počtem znaků, schválená přihláška i cizojazyčné resumé. 
Z výše uvedených důvodů neuvažují o jiném stupni klasifikace než je stupeň
výborně.
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