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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) 
Práce byla zpracována zcela v souladu s tezemi. 
 
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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce se soustředila na téma, které je sémioticky, komunikačně a pragmaticky určitým prototypickým řešením, 
k němuž musely dospět i jiné sportovní kluby. Pro toto řešení je důležitré propojení marketingové komunikace 
s lingvistickými a sémiotickými poznatky, jež v kombinaci přinášejí relevantní poznatky, bez nichž by 
identifikace, propagace a symbolizace sportovního klubu nebyly možné. Autorka proto vytvořila kvalitní 
teoretický rámec, který mohl tomuto poznání sloužit. Důležité je, že se jí také podařilo propojit poznatky 
diachronní s aktuálním synchronním přístupem, jež ukazují a popisují cestu k synchronním symbolickým 
znakům. Autorka zvolila a zpracovala téma, které je svým zadáním inovativní a objevné, a obojí se podařilo 
v práci naplnit. Soubor empirických dat, jejich teoreticky kvalitní analýza a interpretace, tak umožňují pochopit 
sparťanskou sémiózu jak fotbalovou, tak hokejovou, hodnotit pozitivně jejich srovnání, a zejména ocenit 
komunikační transformaci významů na hodnoty zdůvodněnou dichronními daty. Autorce se také podařilo ukázat 
několik konkrétních analýz komunikačních událostí v tomto sportovním diskursu.  Práce je teoreticky objevná a 
navíc pečlivě analyticky doložená, takže umožňuje zájemcům o sportovní diskurs teoreticky i prakticky prověřit 
nabízené komunikační události. 
 
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 1 
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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka popsala, doložila a interpretovala všechny způsoby komunikace sportovního klubu Sparta v tomto 
sportovním diskursu, v němž dominuje pragmatizace. Její teorie i analýza jsou bohaté a její interpretace věcné a 
přesvědčivé.  Práce je kvalitním příspěvkem  pro mediální i marketingový diskurs.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce spňuje požadavky kladené na práci magisterskou, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Bylo by možné počítat s úpadkem zájmu o Spartu motivovaným mizením historických poznatků jak 

z Řecka, tak z československých dějin? 
5.2 Je účast mediálních odborníků v současném vedení Sparty obecně prospěšná, nebo mnohdy velmi 

náročná?  
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! 
 


