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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte,
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí/ho práce
Posudek oponenta/ky
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Vokáč Martin
Název práce: Poválečná historie a současnost Klubu sportovních novinářů České republiky
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: PhDr. Lukšů David
Pracoviště: RS ČT
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce odpovídá schváleným tezím, případné odchylky jsou vysvětleny. Chybí však zdůvodnění toho, proč (s
jedinou výjimkou V. Heinze) autor rezignoval na portréty nejvýraznějších představitelů KSN.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
5
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
3
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
3
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
4
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor ve své práci téměř pominul počátky české sportovní žurnalistiky na které vznik KSN bezprostředně
navazoval (spolupráce sport. novinářů se rozvíjela už od konce 19. století a už v r. 1912 vznikl Kruh sportovních
novinářů - přímý předchůdce KSN). Zároveň autor překvapivě vůbec nepracoval s fondy Syndikátu novinářů,
které obsahují část archivu KSN, o kterém v úvodu píše, že byl zřejmě nenávratně ztracen. Tento archiv obsahuje
zápisy ze schůzí, různá usnesení, seznamy členů, atd. a je nepostradatelným zdrojem při práci na zpracovávaném
tématu.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce
3
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
3
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
2
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže

3.4
3.5

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2
3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Po jazykové a formální stránce práce splňuje požadavky na bakalářskou, autor dobře odkazuje v textu, prokazuje
schopnost, pracovat se zdroji. V příloze, zřejmě kvůli písemnému fondu vypadla písmena s českou diakritikou.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Téma, které si autor vybral ke zpracování, je velmi přínosné pro celkové poznání historie české sportovní
žurnalistiky a především dosud nebylo vůbec zpracováno. Pozitivem práce je způsob, jakým se autor snažil
začlenit sportovní "větev" do celkového kontextu novinářského hnutí. Velkým přínosem je rovněž zachycení
vzpomínek někdejších členů KSN, které přinášejí vhled do fungování celé organizace. Výrazným nedostatkem
však je pominutý background utváření české sportovní žurnalistiky před rokem 1923 (ta se právě v tomto období,
oproti tvrzení autora, již plně etablovala jako samostatná žurnalistická disciplína). Pochybením autora rovněž je i
to, že vůbec nepracoval s archivními materiály Syndikátu novinářů (částmi archivu KSN), které představují pro
zkoumané téma zásadní informační pramen. Obě výtky vyplývají z toho, že autor bohužel prakticky
nekomunikoval s vedoucím své práce. Potenciál zkoumaného tématu je i přesto silný a bylo by vhodné, na něm
dále pracovat.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Proč téměř pominul kořeny české sportovní žurnalistiky, ze kterých vzešel KSN?
5.2
Proč více nepracoval s archivními materiály, zejména zbytky archivu KSN, které jsou součástí archivu
Syndikátu novinářů?

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 i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

