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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) 
Cíl zadaný v tezích, stejně jako metoda práce byly autorem dodrženy, obsahová struktura se mírně pozměnila, 
autor toto odchýlení v úvodu vysvětluje a je pochopitelné, podnět vznikl při zpracovávání tématu. 
 
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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Sekundární literatura k dějinám sportu, v zahraničí nebo u nás, je samozřejmě rozsáhlejší, ale pro potřeby 
obecného kontextu v jedné z kapitol autorem používané práce dostačují. Kromě specializované literatury však 
postrádám oporu v literatuře zabývající se dějinami tzv. všedního dne, neboť předpokladem rozšíření sportovních 
aktivit a jejich postupným rozšířením k charakteru tzv.  masovému je dostatek volného času lidí. Tento 
modernizační společenský faktor autor v práci nezmiňuje. Sportovní novinářství je jeden z navazujících produktů 
jevu volného času. Více by zjistil např. z práce M. Lenderové (Dějiny každodennosti…). Také počátky sportu 
jsou složitější, autor uvádí, že první zmínky o sportu v novinách jsou v první pol. 19. století, ale nepočítá počátky 
dostihového sportu v Anglii v první polovině 19. století; a o dostizích i rakouské  noviny a časopisy referovaly již 
před rokem 1800. To jsou však z hlediska zaměření práce maličkosti. Podstatné pro výzkum, tak jak ho autor 
pojal, je z hlediska pramenů absence tzv. jubilejních čísel nebo i sborníků vydávaných ke kulatým výročím 
zkoumaných titulů. Tam by totiž nalezl více údajů o rozvoji jednotlivých rubrik, tedy i sportovních, podrobnosti 
o redaktorech. Tyto zdroje by mohly suplovat druh tzv. pamětnické literatury a doplňovat faktografii získanou 
empirickým průzkumem deníkových obsahů. K metodě: jde o poměrně nenáročný způsob přístupu k analýze 
kvalitativním výzkumem, kdy autor sleduje v daném období sportovní rubriku a proměny či ustálenosti jejího 
obsahu a formy. A výběrově dokládá na ukázkách a zobecněních rysů agendy. Lze takto pracovat, ale přeci jen, 



s ohledem na silný faktor subjektivity této metody, postrádám kvantifikaci alespoň v podobě časových  sond. 
Jinak poměrně závažnou tezi v závěru práce, že nejvíce se sportu věnovalo České slovo a ostatní méně, lze sice 
dle zkušenosti a literaturou přejímané tradice považovat za věrohodnou, ale v dané práci je v zásadě opřena jen o 
autorův dojem, nikoli o - byť jen ilustrativní - kvantifikaci rozsahu pro danou agendu. Práce je ve výzkumné části 
původní, může posloužit jako východisko k podrobnějším analýzám.  
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu. K terminologii oboru jen drobná poznámka. "Profesionalizace novinářství" je 
tematizace samostatného výzkumného zaměření, a proto by měl autor tímto označením vidět do historické 
skutečnosti hlouběji. Proto nemohu za vyjadřovací neobratnost považovat na str. 10, pozn. 12 konstatování: 
"Plnohodnotná profese novinář z povolání v té době (míněna je 2. pol. 19. stol., pozn. MS) ještě neexistovala. 
Všichni měli ještě jiné zaměstnání." To je nepravdivá teze. A nezdá se mi, že by autor měl na mysli 
specializovaného sportovního novináře, v tom případě by platila. Poznámkový aparát odpovídá potřebě stavby a 
obsahu textu. Dva problémy nalézám v citacích. První - citace elektronických zdrojů nejsou doplněny daty, kdy 
byl zdroj použit. Druhý - Autor třikrát nebo čtyřikrát v práci používá citaci (v jednom případě jde jen o věcné 
tvrzení a parafrázi, nikoli doslovnou citaci) z rozhovoru a jednou z výukové přednášky na FSV (str. 14, 15, 27, 
M. Vaic, J. Halada, přednáška). Věcná sdělení mají tento obsah: spjatost meziválečných pol. stran a 
tělovýchovných spolků, počátky organizovaného sportu, počátky přímých rozhlasových přenosů. Tento způsob je 
v pojetí této práce publicistický prvek, nepatří do odborného textu, kde se má vycházet z literatury. Rozhovory 
sdělené údaje nejsou jedinečné, obsahují známá a v literatuře usazená zjištění, nejsou ani dokumentární - 
svědecké. Toto vybočení z normy působí velmi rozpačitě. Jazykové zpracování je slušné, občasné překlepy. 
Překvapilo mě, že v této práci nejsou přílohy. Měly v ní být, aby si čtenář mohl představit, jak zkoumaný 
materiál, text či obraz vypadaly.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Kvalita práce má některé překvapivé výkyvy, které její úroveň stahují více k průměrnému hodnocení, ale ještě 
nejde o kardinální poklesky, spíše to přičítám autorově nezkušenosti s psaním odborného textu. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Citujete archivní prameny ze Státního oblastního archivu Praha s cílem zjistit platy redaktorů. Skutečně 

jste materiál v archivu studoval, nebo jste údaje i s odkazem na zdroj převzal ze sekundární literatury? 
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      



 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


