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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) 
Odchylku představuje absence plnohodnotného nasazení kvantitativní metody (v tezích slibované, byť blíže 
nespecifikované). Jisté kvantifikace se objevují kol str. 22, kde číselná data autorka extrahuje z rozhovorů, 
upozorňuje na limity a zařazení je vhodné, nebo naopak v úvodech "kategorií" coby výsledků kvalitativní 
analýzy, kde mají často podobu  metodicky cizorodého a nevhodného prvku ("všechny dotazované zmiňují", 
"naprostá většina přiznává", "majorita respondentek uvedla"), přesto příslib z tezí naplněn není a odůvodnění 
z podkapitoly Diskuse k tezím po mém soudu autorce příliš nepomůže ("Vynaložený čas a energii jsem plně 
soustředila na kvalitativní zkoumání, abych co nejvěrněji zachytila individuální zkušenosti sportovních 
novinářek. Od kvantitativního sběru dat jsem proto upustila"). 
 
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 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Podržíme-li se obligátního rozdělení na teoretickou a empirickou část, tak nesporně vyšších kvalit dosahuje ta 
první, a to jak výběrem a šíří rešeršovaných zdrojů, tak i jejich autorským zpracováním. 
V empirické části sice některé z momentů teoretického úvodu zarezonují, spíše však nahodile než jako výsledek 
nějakého promýšleného (a takto prezentovaného) postupu. Hlavní potíž vidím v tom, že autorka v analýze příliš 
daleko nepokročila - obsahy získaných rozhovorů sice přeskupila do několika oddílů (podkapitol), ovšem o 
nalezení nových kategorií s navázanými jevy a vlastnostmi se zde dá mluvit jen stěží.  
Dvě dílčí poznámky:  
1) "Data byla sbírána v médiích, která mají zásadní vliv na agendu. (Česká televize, Česká tisková kancelář, 
Mladá fronta DNES, iDNES.cz, Lidové noviny, Hospodářské noviny, iHNED.cz, Aktuálně.cz)". I když jde o 



odkaz, neměla by se autorka automaticky pozastavit nad nezdrojovaným tvrzením, zvlášť když je výběr médií 
na první pohled vychýlený a autorka sama při vlastním výběru na s.33 postupuje jinak? 
2) Na str. 41 autorka uvádí, že "Ačkoliv jde o velmi zjednodušující charakteristiku, v diskurzu sportovní 
žurnalistiky by bylo možné rozlišovat témata na tvrdá (hokej, fotbal) a měkká (ostatní sporty)." I přes zmínku o 
zjednodušení, není to příliš zobecňující a matoucí tvrzení? Vždyť v diskursu sportovní žurnalistiky se 
adjektivum 'tvrdé' užívá pro sporty se zvýšenou mírou násilí (box, MMA) a nebezpečí (motorismus), tedy pro 
sporty též 'ostatní', v nichž je ovšem ženám vyhrazena daleko více dehonestující role než ve fotbale či hokeji 
(fotbalová sudí vs. 'tělo' držící deštník nebo číslo kola).  
 
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  2 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Důkladné jazykové korektuře unikla/y jen drobnost(i) typu"dotýkám se téma". 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Přes veškeré klady předkládané práce (teoretická část) nemůžu kvůli nedostatkům druhé části (metoda v akci) 
navrhnout komisi lepší hodnocení než stupněm velmi dobře. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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:                                                                      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.    
 


