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Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

  

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

 Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                                Dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Velmi dobře  

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně  

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

 

Hodnocení:   
Diplomant si zvolil zajímavé téma analýzy PR předního českého  fotbalového klubu. Je třeba 

ocenit , že pracoval velmi samostatně. Evidentně se vyzná v dané problematice a plně pronikl 

do prostředí, kde už také profesionálně působí. Cíle a úkoly práce jsou specifikovány 

srozumitelně a pregnantně. Oproti první verzi práce celkově získala nejen na rozsahu, ale také 

se výrazně zlepšila i pečlivost zpracování. V teoretické části autor se značným přehledem a 

velmi vyspělým jazykem definuje hlavní pojmy a  teoretická východiska. Prokazuje také 

velmi dobrou schopnost zacházet s literaturou, včetně její řádné citace. Bohužel se zde 

nevyvaroval několika nepřesností ( např. na s.19 a s. 20 nejsou uvedeny stránky zdroje, který 

byl doslovně citován), které však považuji za marginální, protože  jinde je citace precisní  

(např. na s.22). Na druhé straně postrádám více vlastních stanovisek a komentářů. Sub-

kapitoly často končí pouhým výčtem položek, přejatých z nějakého zdroje, bez vlastního 

stanoviska či komentáře, nebo překlenovacího textu k další kapitole (např. stránky 28, 



30,39,41). To zbytečně snižuje úroveň teoretické části, zvláště je-li zřejmé, že to v silách 

autora bezesporu bylo. Na druhé straně je celková úprava práce díky barevným obrázkům a 

logickému členění těžko uchopitelné problematiky  velmi dobrá. Zejména výsledky i diskuze 

jsou psány živou a čtivou formou, která může čtenáře zaujmout. 

Zvolené metody, které tvoří kombinaci kvalitativního přístupu (rozhovor, analýza 

sekundárních dat) s metodami kvantitativními (dotazník), lze považovat za adekvátní i když 

poměrně náročné na vlastní zpracování. Autor se s tímto problémem vyrovnal velmi dobře a 

výsledky také přiměřeně a s velkou znalostí problémů interpretoval a diskutoval. Naproti 

tomu  jsou některá tvrzení dělána pravděpodobně na základě tzv. „kvalifikovaného odhadu 

autora, nebo účastníka rozhovoru“, a nepůsobí zcela vědecky. Např. s. 80 : „spousta z nich 

(fanoušků) by také uvítala ..“. Co to znamená „spousta“? Navržená zlepšení jsou sepsána se 

znalostí věci a mohou mít velmi dobré praktické využití.  Svým celkovým rozsahem, formou i 

obsahem práce splňuje požadavky, kladené na práci diplomovou.  

 

Připomínky, kromě výše uvedených:  

 

1. Autor se nevyvaroval několika nepřesností při citování literatury. Např. na s.19 a s. 20 

nejsou uvedeny stránky doslovně převzatého zdroje (Keller 2007). 

2. Občasné užívání žargonových výrazů a ne zcela spisovné češtiny  (např. slovo 

„akorát“ na s.34 „… někteří píšou..“ na s. 65 atd.). 

3. Občasné  i  hrubé chyby v gramatice svědčí o jisté ledabylosti a nedůslednosti autora a 

snižují celkově nadprůměrnou úroveň práce. Např.: na s.57 „…,kde proběhli 

nepokoje...“, na str. 72 „…rozhovory, které …. probíhali..“ atd.  

4. Korelační analýza, jejíž výsledky jsou uvedeny na str. 74, není uvedena v metodách 

zpracování dat, což je škoda. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké  máte stanovisko k umístění zlatých hvězdiček symbolizujících počet 

mistrovských titulů nad logo klubu (s.52)? Jaké by byly důvody pro a jaké proti? 

2. Jaké zkreslení výsledků hrozí využitím elektronického média, kde evidentně 

odpovídá jen určitá část z celkového okruhu fanoušků? Zkuste popsat  

charakteristiku výběru vašich respondentů a jejich odlišnosti od těch, kteří se 

ankety aktivně nezúčastnili (stručně). 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na práci diplomovou. Doporučuji ji 

k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby  velmi dobře .      

 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

 

V Praze dne: 29.8. 2015        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


