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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) 
Diplomová práce se v podstatě drží schválenách tezí. Výjimkou jsou pouze odlišnosti v uspořádání jednotlivých 
kapitol, které jsou ale ve prospěch logičtější struktury 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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce přináší nové informace o historii sportovní žurnalistiky po roce 1918, zejména pokud se týká podoby 
sportovních rubrik v největších českých denících nebo portrétů klíčových sportovních novinářů, kteří do nich 
přispívali nebo je vedli. Autor pracoval jak s dobovým tiskem tak i s archivními materiály. A právě kapitoly 
vycházející z těchto zdrojů jsou největším kladem této práce. Naopak při práci s odbornou literaturou měl autor 
občas problémy s kritickým využitím zdrojů a sklouzával k povrchním soudům či zjednodušením. Podle mého 
názoru mohl rovněž lépe využít archivní fondy bývalého MTVS - zejména pak složky Viléma Heinze, který se 
historii sportovní žurnalistiky hojně věnoval.  
 
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  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 
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.)  

1 

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

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor dodržuje citační normu, formálně správně využívá archivní materiály a odbornou literaturu. Práce však 
obsahuje stylistické neobratnosti a v některých místech autorovi chybí větší formulační jistota. Práce obsahuje 
několik překlepů a věcných chyb. Například s. 38 - Jaroslav Kašpar (místo Jan Kašpar), s. 43 - nesprávný rok 
narození O. Sekory, s. 51 - špatný titul zaměstnavatele J. Kalvy (správně Národní politika), s. 59 - vyznavač boxů 
(místo boxu), s. 69 - převážné (místo převážně), jméno novináře Českého slova je Scheinost (nikoliv Sheinost)... 
   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce přináší nové informace vedoucí k lepšímu poznání historie sportovní žurnalistiky v období 
1918 - 1928, které je dosud jen velmi málo prozkoumáno. Reflektuje obsahovou stránku sportovní části 
největších deníků a obsahuje portréty nejvýraznějších postav dobové sportovní žurnalistiky. V tom je její největší 
přínos. Osobně mi chybí hlubší background zkoumaných novinových titulů, který v práci prakticky schází, a ještě 
intenzivnější práce s dostupnými archivními materiály, zejména pak z archivu bývalého MTVS. Slabinou práce 
je její stylistická a jazyková úroveň. Zejména v úvodní pasáži popisující historii sportu a médií autor sklouzává 
ke zjednodušujícím soudům, které ne vždy přesně reflektují citované prameny. Zde by to chtělo kritičtější 
autorský přístup.         
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V čem se lišila sportovní žurnalistika před rokem 1918 a po něm? 
5.2 Který list byl, co se týče sportovní žurnalistiky, nejprogresivnějším titulem v letech 1918 - 1928? 
5.3 Který významný sportovní novinář používal autorský pseudonym Henry? 
5.4 S jakými archivními materiály pracoval? 
 
 
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! 
 


