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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) 
      
 
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 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Teoretická část práce Michaely Bereckeiové působí poněkud nevyváženě. Na jednu stranu autorka prezentuje 
poučený  a kvalitně zpracovaný přehled komplexních témat (kap.4, 5 a 6). Ovšem u témat, která přímo souvisí s 
oborem mediálních studií (zpravodajské hodnoty, gatekeeping) vychází autorka ze sekundární literatury 
učebnicového charakteru (McQuail, Kunczik, Trampota) a návaznost těchto kapitol na předmět zkoumání 
považuji za diskutabilní. 
V analytické části práce autorka otevírá nová témata, která by měla být součástí teoretických kapitol (9.1.1 
Válečné metafory, s. 50, 9.1.3 Stereotypy, s. 55). Celkový počet analyzovaných textů autorka zmiňuje až v kap. 
10 Výsledky analýzy a uvádí, že analyzovaný vzorek obsahuje 1 500 článků. 
 
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  3 
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 

3 



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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Podobně v rámci analytické části autorka často zklouzává k závěrům, které nesouvisí s předmětem zkoumání, 
respektive je nelze odvozovat z rozboru mediálních obsahů ("Kritici sportovni žuralistiky také často poukazuji 
na to, že pravě užiti vojenske terminologie může podněcovat fanoušky k agresivitě" [s. 50] či "Slovo boj a další 
válečná terminologie se také hojně používá přímo v titulcích, protože evokuje napětí a láká tak čtěnáře k přečtění 
celého článku." [s. 51] a také "V touze po co nejoriginálnějším textu často novináři sáhnou po označení, které s 
historickým pojetím hrdiny nemá už příliš společného, ale čtenář musí být stále schopen hrdinu v textu 
rozkódovat."[s. 68]. "Ve snaze vytěžit z hrdiny maximum, pokračují v nikdy nekončící oslavě jeho skutků a z 
hrdiny se postupně stává celebrita" [s. 73]). 
 
V úvodu práce autorka uvádí, že: "Vysledky prace by měly vest k pochopeni, jakym způsobem jsou dnešni 
sportovni udalosti medii přetvařeny do podoby udalosti medialnich" (s. 5) Závěr práce, který by měl být 
syntézou celé práce, obsahuje souhrn jednotlivých kapitol a zásadní výsledek je  následující: "Po analýze 
teoretické části a potvrzení výzkumem autorka dochází k závěru, že dnešní sportovní události jsou médii značně 
ovlivněné a transformované. Za nejzásadnější považuje fakt, že jak banální nacionalismus, tak archetyp hrdiny a 
následná celebritizace se děje ve velmi rozsáhlé míře." (s. 79). 
 
Práce obsahuje množství sekundárních citací (s. 3, s. 34, s. 35), chyb a překlepů (denník, archtyp, achretyp, 
presonifikovat, Socilogické), nepřesných odkazů na zdroje (za všechny například: Billig, s. 50, pozn. 205, pozn. 
235, všechny odkazy na internetové zdroje). V seznamu literatury chybí některé tituly (Mcintosh 1979; 
Halberstam 1981; Yeager 1980). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práci Michaely Bereckeiové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit výslednou známkou na rozmezí velmi 
dobře až dobře, podle průběhu obhajoby.      
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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! 
 


