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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakříţkujte 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) 

Diplomová práce se odchyluje od tezí pouze v detailech, například v pozměněném číslováni kapitol a 

podkapitolek. A o dvě podkapitolky byla práce rozšířena, coţ prospělo k jejímu konečnému výsledku.  

 

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 pouţít 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)  

Literaturu k tématu zvládl diplomant s přehledem a vyuţil dostupných a důleţitých pramenů a literatury, a to 

včetně elektronických zdrojů. V stanovené komparaci obou deníků prokázal schopnost kriticky pracovat s celým 

komplexem materiálů z fotbalového mistrovství Evropy. Pouţité metody směřují jednoznačně k stanovenému 

cíli, diplomová práce je původní.  

 

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, podloţenost závěrů  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

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

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

1 



s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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)  

Diplomová práce je rozvrţena velmi dobře, diplomant kráčí krok od kroku v deskripci zvoleného tématu, vše 

pečlivě sleduje, analýza je kvalitně zpracována, citační norma dodrţena. Stylistická a jazyková úroveň je na výši 

práce tohoto druhu, nemám zásadních námitek, nejsou zde ţádné viditelné prohřešky proti duchu českého jazyka. 

Přílohy v textu  jsou vhodně voleny, přílohy obou dvou rozhovorů jsou rovněţ dobře koncipované, rovněţ 

vhodně ilustrují text. Grafická podoba je kvalitní, koresponduje s textem. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Zvolené téma je zpracované diplomantem velice pečlivě, kvantitativní i kvalitativní obsahová analýza obou 

deníků, Sportu a Športu je kvalitně zvolena a provedena, výkumné metody mají logiku a jejich výsledek je 

nezpochybnitelný, ale zároveň i vyuţitelný pro další bádání. Zároveň se tu naskytla moţnost porovnat způsob 

referování a jeho odlišnosti v rámci sportovní ţurnalistiky v České a Slovenské republice. Mediální obsah je tak 

ve svém zkoumání doplněn o sociálně psychologické postřehy nejen v individuálním způsobu referování, 

případnému důrazu či snaze o maximální objektivitu, ale i marginální aspekty aspekty profesionální práce 

novinářů, které mají vliv i na utváření mínění nejen na sportovní, ale i širokou veřejnost. Je rovněţ nutné ocenit 

rozhovory diplomanta s editory obou deníků.    

 

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

5.1 Změní se v budoucnu styl práce a pojetí v referování o takovýchto významných sportovních akcích 

v takovémto typu médií? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte 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! 

 


