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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Reisner Rudolf  

Název práce: Mediální obraz českých fotbalových rozhodčích 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Turková Kateřina 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 

 

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) 

 

Autor v práci naplňuje záměry formulované v tezích, přičemž změny oproti nim jsou náležitě zdůvodněny.  

Oceňuji, že v případě nedostupnosti jednoho z analyzovaných médií (resp. článků týkajících se předmětu práce) 

autor nahradil toto médium jiným vhodným serverem. Drobná změna stuktury práce je rovněž účelná.  

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

 

Hodnotit úplnost literatury je v případě zvoleného tématu obtížné, lze však ocenit práci jak s tuzemskými, tak 

se zahraničními zdoji. Co se týče metodologie, jsou zmíněny základní tituly, podrobnější popis sekundární 

literatury se však v metodologické části práce nenachází, což ale vzhledem k rozsahu a typu práce nevidím jako 

zásadní nedostatek.  

Ke zpracování zkoumaného materiálu zvolenou technikou nemám výhrady. Výklad je logický, závěry až 

na diskutabilní rozlišení "bulvárních" a "seriózních" médií podložené (viz Otázky nebo náměty níže).   

 

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 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

3 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

 

Struktura práce je přehledná, větší kapitoly jsou vhodně rozčleněny do jednotlivých podkapitol a graficky 

odlišeny. Kladně hodnotím též prezentaci části výsledků netextovou formou (např. tabulkami či grafy). 

Poznámkový aparát práce je kompaktní, výhrady mám však ke způsobu citování. Autor kombinuje uvádění 

zdrojů v textu s citováním pomocí poznámek pod čarou. Vypozorovala jsem sice určité pravidlo (pod čarou 

se nacházejí odkazy na internetové články, zatímco v textu odborná literatura), ale doporučila bych držet 

se jednoho citačního stylu. Do části literatury nazvané Použité prameny bych kromě uvedení internetových 

serverů a období pro větší přehlednost uvedla seznam konkrétních využitých článků (to je ovšem na uvážení 

autora). 

Práce je čtivá, bez hrubých pravopisných chyb. Je rovněž velmi dobře editovaná - obsahuje minimum překlepů. 

Jediným rušivým elementem, který jinak kvalitní text zbytečně "sráží dolů", je opakovaný výskyt 

jednopísmenných předložek a spojek na koncích řádků. V mém výtisku byl mezi stranami 48 a 49 vložen prázdný 

list, což pravděpodobně vzniklo nedopatřením při tisku. 

Zařazení příloh je přínosné, dávají možnost pochopit rozměr celé kauzy, resp. ilustrovat popisované jevy.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Rudolf Reisner se ve své bakalářské práci věnuje mediálnímu zobrazení aktuální kauzy, kterou tvoří série 

událostí, a která svým způsobem ovlivňuje současnost (mj. zatčení M. Pelty). Autor dále prokázal, že kromě 

osobního vztahu k fotbalu, potažmo práci fotbalových rozhodčích, dokáže téma též odborně uchopit. Disponuje 

schopností vyhledat a utřídit zdroje, provést výzkum, a zjištěné skutečnosti kultivovaným způsobem vyložit. 

Posuzovaná bakalářská práce je obsahově originální, přispívá ke studiu českých médií. 

Bakalářská práce Rudolfa Reisnera svým zpracováním i obsahem splňuje požadovaná kriteria, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. Doporučuji ohodnotit známkou "výborně", případně "velmi dobře", v závislosti 

na průběhu obhajoby. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Na jakém základě a podle jakých kritérií dělí autor zkoumaná média na "seriózní" a "bulvární"? Lze 

vůbec takové označení použít pro sportovní servery, resp. soudit je na základě toho, jakou povahu mají 

mediální výstupy vydavatelství, zaměřující se na jiné sféry lidské činnosti?  

5.2 Považujete ve světle současných událostí (mj. kauza okolo Andreje Babiše) server sport.idnes.cz 

za seriózní a nestranný zdroj informací? (Proč?)  

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 1. 6. 2017 

                                                                                          Podpis: ……………………………….. 

 

 



Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


