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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) 

Výsledná práce se od tezí příliš neodchyluje, autorka jen narazila na tradiční problém týkající se možnosti sběru 

statistických dat k genderovému složení redakcí - oceňuji, že přesto základní data o přítomnosti žen ve 

sportovních redakcích pro lepší představu o této oblasti předkládá.   

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

V teoretických východiscích zpracovává autorka předložené práce klíčové koncepty usnadňující vhled do 

zvoleného tématu - výklad je systematický a srozumitelný a neopomíjí žádnou ze základních oblastí tématu. 

Autorka se do velké míry inspiruje ve výkladu již publikovanými pracemi v češtině (např. i mojí disertací), ale 

přidává rešerše z oblasti, která se specificky věnuje sportovní žurnalistice. Teoretický úvod k vlastnímu výzkumu 

tedy považuji za nadstandardně kvalitní.  

Pokud jde o výzkumnou část práce, autorka získala řadu zajímavých dat a některá z nich i velmi smysluplně 

interpretuje. Oceňuji především její návrh na typologii obsahů sportovního zpravodajství z genderového hlediska 

- soft topics vs. hard topics, přičemž 'hard' oblast se tematicky překrývá s fotbalem a hokejem a vstup do ní je pro 

ženy v profesi podle autorčiných závěrů značně obtížný. Přesto by bylo možné při interpretacích více zapojit 

genderovou/feministickou teorii a propojit tento poznatek s klasickými studiemi prokazujícími, že možnost 

uplatnění žen ve veřejné sféře významně klesá právě s nárůstem prestiže dané oblasti. Obecně jsou data z 

výzkumu, která jsou jinak velmi cenná, prezentována velmi často jen ve formě deskripce, chybí vyšší stupeň 

abstrakce v práci s kategorizací dat a s typologií, často (např. s 39 a dále) jsou různé kategorie prezentovány v 

deskriptivních pasážích společně, bez důrazu na to, že se jedná o velmi odlišné kategorie. V této kritice budu 

pokračovat i na konkrétních příkladech níže, ráda bych ale zdůraznila, že na úrovni magisterského studia je 

tendence k deskripci namísto výrazné abstrakce a utvoření nové typologie typická a v případě autorky jde jen o 



spíše lehké "nedotažení" výzkumu, zejména na úrovni interpretací. V obecném smyslu tedy práce cenným 

způsobem otevírá velmi zajímavé otázky, jen je škoda, že některé tyto podněty nejsou rozpracovány do hloubky 

a především kriticky vztaženy k feministické teorii, která je nutným rámcem uvažování o tématu. Možná je toto 

nedotažení výstupů ovlivněno určitou časovou tísní při vzniku práce, která bohužel neumožnila věnovat 

konzultacím konkrétních kroků dostatečnou pozornost.  

Je tak např. škoda, že na s. 40 se dozvídáme, že jedna z narátorek získala pozici hokejové reportérky navzdory 

skepsi okolí i kolegů, ale už se nedozvíme více o tom, jak to udělala, jaké strategie k tomu zvolila, jestli musela 

překonávat nějaké překážky, jak sama reportérka tento svůj úspěch interpretuje atd. Toto zaměření se na strategie 

úspěchu či sebeprosazení v předložené diplomové práci výrazně chybí. Stejně tak mi na s. 43 významně chybí 

jakákoli interpretace informace, že muži ve sportovní oblasti (s výjimkou vedoucích) si své kolegyně na 

pracovišti "hýčkají", z popisu vyplývá, že o ně téměř pečují - to je přece velmi překvapivá informace, kterou by 

však bylo nutné více zasadit do kontextu genderových vztahů, a také lépe osvětlit, jak si tento fakt vysvětlují 

sportovní novinářky (jinak se zdá, jako by ony, a s nimi i autorka, přistoupily na logiku "taken for granted"). 

Na s .43 autorka konstatuje, že "[u]niverzální popis toho, v čem ženský pohled spočívá, z rozhovorů nevzešel, 

každá respondentka jej vidí vlastní optikou.". Toto tvrzení však odhaluje určité autorčino nepochopení smyslu 

kvalitativní analýzy dat, kategorizace a vytváření nových typologií - odhalit, v čem spočívá podle sportovních 

novinářek "ženský pohled", je úkolem analytičky, ne narátorek samotných - to autorka výzkumu měla data 

uspořádat tak, aby z nich definice tohoto "ženského pohledu" právě skrze pestrost individuálních pohledů vzešla. 

Dále přitom autorka opět předkládá velmi cenné postřehy (bohužel chybí právě fáze jejich kvalitní interpretace). 

Podobně autorka příliš nereflektuje kontradikce ve vyjádřeních narátorek, stejně jako nereflektuje jejich 

strategické pozitivní přerámcovávání spíše negativních jevů (typické je to u zmínek o "výhodách" žen při 

rozhovorech s muži - narátorky implicitně posvěcují sexistickou strategii, která je v oblasti médií velmi běžná, a 

to upřednostňování mladých, pohledných novinářek před ostatními pracovníky, pokud jde o rozhovory např. s 

politiky, sportovci atd.). Podobně nereflektovaný v práci zůstává i opakující se argument, kterým narátorky 

převádějí většinu odpovědnosti za podobu obsahů na příjemce (např. s. 51) - tento argument či logika "give them 

what they want" je v médiích také velmi běžným klišé, které obvykle slouží k externalizaci odpovědnosti za 

podobu výstupů i podmínek na pracovišti. Velmi zarážející pro mě je, že autorka v pozn. pod čarou č. 214 zcela 

nekriticky reprodukuje vyjádření kolegy Trunečka o tom, že ženy nejeví o sportovní žurnalistiku zájem (stejný 

argument přednášejí také narátorky) - bylo by nutné toto tvrzení velmi kriticky dekonstruovat v duchu 

feministické teorie - opět se jedná o přenášení odpovědnosti za diskriminaci žen na ženy samotné, což je velmi 

obvyklá patriarchální strategie často internalizovaná ženami samotnými.  

 

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 1 

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 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

 

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

Pokračování textu z bodu 2 (kvůli limitu rozsahu výše): Za zajímavý považuji autorčin návrh spojovat 

rodičovskou roli sportovních novinářek s určitým optickým nezájmem o vyšší pozice - ale opět se obávám, že jde 

spíše o falešnou stopu. Jako logičtější se jeví vysvětlení, které je v textu nenápadně také obsaženo, tj. že 

novinářky vědí, že na vyšších pozicích ubývá možnosti věnovat se skutečné novinařině, psaní/natáčení a přibývá 

administrativní či manažerské práce, která pro novináře obecně nemusí být lákavá. Na druhou stranu např. v mém 

vlastním výzkumu se objevily informace od novinářů (i mužů), že např. editorské pozice jsou pro rodiče obecně 

vhodnější, protože mají ve srovnání s prací redaktorů/reportérů pevně danou pracovní dobu. Pokud jde o moje 

pochybnosti, zda autorka dobře rozumí principu kvalitativní analýzy dat, a zároveň zda dostatečně zohledňuje 

kritickou genderovou/feministickou perspektivu, bez níž je o tématu obtížné uvažovat, poslední věty závěru 

práce bohužel tyto pochybnosti ještě prohloubily. Autorka píše: "Na otázku, jaké je to „být ženou“ v profesi 

sportovní žurnalistiky je velmi složité odpovědět – každá z respondentek vyjadřovala své vlastní charakteristické 



představy, které ačkoliv se v lecčems shodovaly, mě neopravňují vybrat jednu „správnou“. Z rozhovorů nicméně 

vyplynulo, že ženy svou minoritní roli v některých případech využívají nebo ji přinejmenším nepovažují 

za nevýhodu a ženské pohlaví za jistých okolností používají ve svůj prospěch. Což může být koneckonců 

výhodné pro obě pohlaví." První věta odkazuje k problému, k němuž se již vyjařuji výše (cílem analýzy není 

vybrat z výpovědí "jednu správnou", ale syntetizovat data a utvořit z nich zcela nový, autonomní narativ). Další 

věty pak otevírají obrovský prostor pro genderovou kritiku novinářského prostředí i strategií žen samotných 

(téma strategické subordinace atd.), ale autorka celou oblast uzavře jediným banálním (a zmého pohledu 

nebezpečným) konstatováním, že tohle všechno vlastně může být pro všechny výhodné.  

Po formální stránce považuji práci za velmi kvalitní, jen místy se objevují drobné stylistické chyby (způsobené 

spíše ojediněle chybějící korekturou). Velké výhrady mám ke způsobu, jakým autorka vyjadřuje genderovou 

senzitivitu v jazyce (což oceňuji, ale s formou nesouhlasím, na což jsem autorku už upozorňovala) - psaní slov 

"výzkumník/ce" považuji za nešvar rozšířený zejména v oblasti neziskového sektoru, který ignoruje, že jazykově 

je tato forma nesmyslná a nesprávná a že nepřijatelně kontaminuje stylistiku textu. Věta na s. 36 tato negativa 

myslím ilustruje velmi dobře: "… nejen ze strany výzkumníka/ce, jeho/její subjektivitou, ale i ze strany 

respondentů/tek".      

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předložená diplomová práce je velmi kvalitním teoretickým úvodem do genderové problematiky profese 

sportovních novinářů/novinářek a otevírá ve své výzkumné části celou řadu velmi zajímavých témat. Autorce se 

podařilo sesbírat od narátorek cenné informace a velmi oceňuji i jí vytvořený přehled o zastoupení žen v profesi 

v České republice. Data by si zasloužila vyšší míru abstrakce a lepší kategorizaci, typologie v předloženém textu 

v podstatě chybí - přesto se domnívám, že na úrovni magisterského studia se jedná o práci poměrně zdařilou a 

navrhuji hodnotit ji v rozmezí stupňů výborně až velmi dobře, v závislosti na kvalitě obhajoby.   

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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 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! 

 


