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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 2 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka se v zásadě přiměřeným způsobem vyrovnala s literaturou k tématu - k typologii her (s. 10) by možná 
bylo vhodnější místo Krawczyka zvolit Johana Huizingu (Homo ludens), nebo přinejmenším vysvětlit, proč 
v práci tento nepřehlédnutelný titul není připomenut. Se shromážděnými tituly pracuje jako s autoritami, 
nezařazuje je do relevantního odborného kontextu, nevyhodnocuje. V literatuře v podstatě absentují tituly 
k sémiotice reklamy a reklamních kampaní, přestože to je vlasatní téma práce (sport, resp. Sparta je "jen" příkald, 
na kterém se toto základní téma předvádí). Pokud se pokouší o interpretace titulů, končí u stručné charakteristiky 
obsahu. Práce se nijak nevyrovnává s otázkou, jestli Barthesův přístup představuje zobecnitelnou "metodu" 
analýzy, či je více expliakcí jedinečného autorského přístupu. Popis "sémiotické metody" je velmi stručná (něco 
přes půl strany, viz s. 16n.) a nenabízí diskusi o tom, jak autorka materiál zpracovávala. Tato skutečnost pak 
komplikuje posouzení výzkumné části, v níž autorka pracuje s vlastními interpretacemi (mnohdy inspirativními, 
viz třeba interpretace předzápasové show, s. 39n.) , které ale někdy zůstávají v rovině registrujícího popisu. 
Důvěru nebudí ani citování webových stránek či ředitele komunikace jako interpretačních autorit (s. 28).  
 
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 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má jednoduchou, stavbu, v níž je možné se snadno orientovat, výklad je vystavěn deduktivně, rozbor 
vlastní kamapně chronologicky po měsících (což působí poněkud mechanisky a vede autorku k důrazu na 
deskprici). Místy text vzbuzuje otázky, na které nenabízí odpověď (z výkladu např. není jasné, kdy Sparta přijala 
dodnes užívanou trikoloru - takže  její interpretace na s. 26 může být zcela mimochodná, protože ahistorická). 
Poznámkový aparát je v zásadě spolehlivý, jen místy není jasné, kde končí parafráze a začíná autorský text (viz 
např. text o studii Dureta a Wolffové, s. 14n.) a výjimečně odkaz zcela chybí (Jan Kryšpín, s. 53). Z formálního 
hlediska je zcela nepřijatelný chaotický seznam použité literatury (pominu nestejný typ písma, ale nedodržení 
abecedního pořádku přehlédnout nemohu). Práci by prospěla závěrečná korektura - zvláště pokud jde o 
dodržování pravidel užívání interpunkčních znamének, ale odstranila by se i vyšinutí z vazby ("…je dnes kladena 
tak velká pozornost designu dresů…", s. 13, "…poštovní známka, jež vytvořil…", s. 13), pravopisné chyby 
("Řecko-Perské války", s. 23) a někeré neobratnosti  stylistické  ("…skrze čelení překážkám… skrze čelení 
nespravedlnosti…", s.14, "který…který…", s. 18) či lexikální ("fotky", s. 53). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předložila zajímavou práci, která svědčí o jejím zájmu o téma. I přes dílčí výtky, které jsou uvedeny 
výše, text splňuje nároky kladené na magisterské práce. Jeho předností je smysl pro detail a pozorné využívání 
podkladového materiálu, slabinou pak je nezařazení do oborového kontextu vedoucím k tomu, že - obrazně 
řečeno - do popředí se v textu tlačí sparťanské, nikoliv mediologické reálie a sportovní, nikoliv kulturní 
souvislosti (přitom propojení populární kultury a reklamy je v kampani zcela zjevné a autorka s ním pracuje jako 
se samozřejmostí, leč bez výkladu a bez projekce do závěrů). 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


