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Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Krumphanzl Filip  

Název práce: Kniha jako součást kultury: Jak knihy vnímá generace Y a jak je prezentují média 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Čeňková Jana  
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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 odpovídá zadaným tezím. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Otázkou je, jak charakterizovat generaci, která se zúčastnila čtenářského výzkumu. Diplomant střídá generaci Y a 

mileniály (jedna vstřebává druhou), ale uvedl, že se držel vymezení vzorku dle jednoho titulu z Grady, který se 

týkal marktingových výzkumů. Ke škodě větší validity výzkumu se nezúčatnily ročníky po roce 1995. Dotazník 

byl sestavený adekvátně,  jen mne zarazilo, že tam nebyla v položce vzdělání vůbec uvedena střední odborná 

učiliště.  

Výzkum měl dvě části, v další podnětně zjišťoval, zda čtou mileniálové kulturní rubriky dvou deníků.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

A 



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.)  

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Citační norma i veškeré bibliografické údaje jsou výborně uvedeny. Způsob jazykového vyjadřování je místy 

dokonce neotřelý. Filip Krumphanzl často nadužívá interpunkci ve všech větných typech   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomant provedl podnětný výzkum, týkající se čtenářských zájmů generace Y i její čtenosti Mladé fronty Dnes 

i Práva.V obou sledovaných denících analyzoval kulturní rubriky, i když Právo má takto zaměřenou přílohu 

Salon. Tato část do budoucna skýtá možnost kvalitatativně zhodnotit jejich úroveň, což nebylo předmětem práce. 

I tak byl částečně kritický pohled obsažen.Výsledky čtenářských preferencí nejsou toliko překvapivé, série o 

Harry Potterovi nebo severské detektivky se tak řadí mezi nejoblíbenější tituly. 

Vyčleněná generace (1986-1995) nečte téměř sledované deníky, natož jejich kulturní rubriky, což svědčí o 

nezájmu z jejich strany a výsledky o jejich úrovni mají pak nízkou validitu. Pozitivním jevem je víra této generace 

v budoucnost tištěné knihy, jak uvádí Filip Krumphanzl v závěru.   

 

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

5.1 Která odpověď z Vašeho výzkumu Vás osobně nejvíce překvapila?  

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (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, 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.    

 


