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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) 
Velmi solidní práce s rovnováhou části teoretické (úvodní) a výzkumné. Vychází z dobré znalosti (zřejmě 
doporučené) odborné literatury, je tu silně zastoupena kritika kapitalismu a s ním důsledně spojované 
komercializace a otevřené profesionalizace sportu, stranou zůstává problematika dopingu a podezření z dopingu, 
ve zkoumaných textech zřejmě nezastoupená..U zdroje "válečné" metaforiky by možná stálo za úvahu posoudit, 
zdali je ještě spojována s konkrétními situacemi války, nebo zdali už nepřešla do běžného úzu i v jiných než 
válečných souvislostech. Některé zkoumané výrazy jsou patrně součástí vztahu mezi jazykovou (stylistickou) 
aktualizací a automatizací. 
 
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 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Některé autorčiny formulace by zasloužily podrobnější zdůvodnění, nebo alespoň podrobnější vysvětlení, např. 
na s. 7 "--- sportovní události běžně probíhají podle konkrétního narativu vytvořeného médii, ze kterého vyplývá 
konstrukce", "Lidé totiž přijímají objektivní pravdy předkládané médii bez dalšího kritického uvažování" - tyto 
formulace asi vyplývají z poněkud povrchního čtení Bergera a Luckmanna. Marxistický přístup asi ovlivnil 
formulaci na s. 13 "Bohatá část obyvatel rozvíjela tyto sportovní aktivity, ale pro dělnickou třídu byl sport 
nedostupný" - uznávám, že kluci na brazilské pláži nebo na Viktorce Žižkov hrající hadrákem fotbal asi nebyli 
příslušníky dělnické třídy, ale určitě nepatřili k bohaté části obyvatel a přesto z mnohých z nich vyrostli 
vynikající sportovci. Tvrzení na s. 14, že hlavní motivací profesionálů je bavit diváky je asi opět ovlivněno 
literatuou, z níž autorka převážně čerpá. Pierre de Coubertin základy profesionálního sportu určitě nepoložil (s. 
14), nanejvýš by se dalo mluvit o některých předpokladech. K rozlišování ptolemaiovského a koperníkovského 
proudu uvažování by se nepochybně hodila zmínka o Baudrillardovi, který všechny mediální pokusy o postižení 



reality považoval za simulakra Jinak autorka stylizuje celkem dobře, chyby (řecko!!!)  jsou asi spíše překlepy než 
vědomými chybami. 
 
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 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.)  

  

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce prozrazuje autorčino zaujetí tématem, v úvodní části se někde ukazuje malá zkušenost se stylizací 
odborného textu. U zkoumání "lingvistických" (jde ovšem o prostředky  jazykové) prostředků je zřejmé, že 
autorka využívala spíš sociologické než lingvistické zdroje. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka prostudovala rozsáhlý soubor literatury k danému tématu a svůj v práci stanovený cíl v zásadě splnila. 
Uznání zaslouží rozsah zkoumaného materiálu u stanovení kritérií pro jeho zkoumání. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V posudku jsem citoval některé věty Vaší práce, které by si zasloužily vysvětlení. Může te se o ně 

pokusit? 
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! 
 


