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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 je v naprostém souladu s odpovědně připravenými tezemi, na nichž téměř nebylo co korigovat. Drobnou 

změnu v termínu jednoho ze sledovaných momentů rozhodnutí v první hokejové lize za odchýlení ani 

nepovažuji, byť ji diplomant v úvodu zmiňuje. 

 

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)  

 

Sportovní témata patří k atraktivním, což platí i pro zaměření kvalifikačních prací. Podle mé zkušenosti se ale 

diplomanté soustřeďují především na vrcholné sportovní akce, šampionáty evropské, světové, olympijské hry. 

Ostatně i Tomáš Franěk absolvoval bakalářské studium žurnalistiky prací Zobrazení fotbalového mistrovství 

světa v Brazílii 2014 ve zpravodajství ČTK. 

Když volil téma pro práci magisterskou, rozhodl se jinak. Rozhodl se, že se naopak bude věnovat nižšším 

sportovním soutěžím ve dvou v Česku nejpopulárnějších sportech a pokusí se zjistit, jak je pokrývá agentura 

ČTK a zda (případně jak) se liší její přístup k druholigovému fotbalu a prvoligovému hokeji.  

Jako vedoucí práce mohu konstatovat, že to byla volba šťastná a jejím výsledkem je původní práce předložená k 

obhajobě. Nad rámec hodnocení známkou oceňuji, jak autor vhodně doplňoval vlastní zjištění o informace 

získané rozhovory, zejména s vedoucím sportovní redakce ČTK. 

 

 



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 1 

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)  

 

Originální téma zpracoval diplomant s pečlivostí sobě vlastní. S přehledem nejprve představil obě soutěže, jejich 

vývoj a změny herních systémů a analýze agenturního zpravodajství logicky předřadil profil ČTK. V něm mimo 

jiné poukázal na to, jak významně se sportovní zpravodajství podílí na informačním toku pramenícím v české 

národní agentuře, v roce 2015 tvořilo celou čtvrtinu z celkového objemu jejích textových zpráv. Na skladbu a 

podobu textového servisu se soustředil, to byl hlavní předmět jeho zájmu, ale neopomněl ani téma 

multimedializace produkce, přestože, jak sám v praktické části na základě analýzy doložil, nehraje v případě 

nižších soutěží významnější roli, dominantní je stále tradiční slovo.  

Verbální ohodnocení zasluhuje rovněž jazyková a stylistická úroveň práce, text je bezchybný, výjimkou 

potvrzující vyřčené jsou snad tři spíš neopravené překlepy než pochybení.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Diplomová práce vyhovuje všem požadavkům kladeným na záverečnou práci magisterského studia a její autor si 

zalouží, aby ji úspěšně obhájil. Zaslouží si to nejen za volbu původního tématu, příkladný přístup, kdy jako jeden 

z prvních začal konzultovat už v loňském kalendářním roce, ale hlavně za dodržení zadání a naplnění 

stanoveného cíle.  

 

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

5.1 Přestože agenturní zpravodajství znáte i z novinářské praxe, překvapilo Vás něčím (pozitivně/negativně), 

když jste měl možnost se jím důkladněji zabývat? 

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: 13.6.2017                                                                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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


