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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 soupadu se schválenými tezemi. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Autor mohl prosvou práci využít většího množství dostupné literatury a v teoretické části jít do větší hloubky. \na 

druhou stranu zvolené tituly dostatečně odrážejí problematiku grafické úpravy tiskovin a jejich využití je 

smysluplné a logické, neboť většina stávajících publikací více či méně opakuje stále stejné zásady. Považuji 

proto míru zvolené odborné literatury za dostačující. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce C 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.) 

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Práci Martina Bryśe chybí v některých pasážích hlubší a detailnější zdůvodnění, proč zvolil takové a takové 

řešení. Proč a jak by v dalších číslech pracoval s modrou barvou z hlediska poměru černá, bílá, modrá vzhledem 

k proměnám obsahu a rozsahu jednotlivých částí zpravodaje, atd. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Martin Bryś si vytkl jistě dobrý a užitečný cíl. Řada místních a regionálních tiskouvin u nás nemá příliš dobrou 

úroveň. Ne vždy je po ruce schopný a ochotný profesionál a mnoho těchto titulů je děláno bez hlubší znalosti 

základů typografie takříkajíc na koleně. Mnohdy také každá změna po volbách přináší změnu ne vždy 

k dobrému. Proto chválím snahu Martina Bryśe něco změnit, byť možná jen na akademické úrovni. Musím však 

s politováním konstatovat, že v mnohém zůstal na půli cesty.  

V teoretické části mohl jít do ještě větších podrobností zejména co se týče zdůvodnění všech prvků nové úpravy. 

Pokud by chtěl prosadit svou koncepci v Kralupech, musel by jistě daleko důkladněji argumentovat a obhajovat 

všechny detaily nové koncepce. Další výtka směřuje ke grafickému zpracování teoretické části. Poznámky pod 

čarou nemají jednotnou úpravu a jsou vesměs sázeny dokonce větší velikostí než text. V jedné z kapitol hovoří o 

typografických chybách, ale na několika místech je sám nechává: "parchanty" i jednoznakové spojky. To je 

škoda. V praktické části se jednoznakové spojky a předložky na koci řádků také opakují. 

Nicméně nová podoba Kralupského zpravodaje je výsledkem úvah o jednoduchosti a přehlednosti a je myslím 

vcelku povedená. Mohli bychom vytknout příliš velký stupeň písma, ale vzhledem k potřebám široké veřejnosti, 

a zejména starší generace, je tato volba více méně přiměřená. Také ze zkušenosti vím, že opravdu finální podoba 

vyplyne z obsahu a konkrétních typů textu a ustálí se až po několika číslech. To znamená, že možno brát 

praktickou část jako jakýsi návrh konceptu, který není možno časem mírně pozměňovat a upravovat. 

Je však třeba připomenout, ře toto by měla být finální verze a z tohot hlediska by bylo třeba některé detaily 

dotáhnout. 

Navrhuji proto práci hodnotit písmenem C.  

 

 

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

5.1  

Jak složitý úkol je předělávat hotové? Je lepší začínat na "čistém stole"? 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 29. 5. 2019                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF 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! 

 


