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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ 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 vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Dobešová kristína  
Název práce: Vývoj regionálneho mediálneho priestoru v Česku s porovnaní se Slovenskom: regióny 
Náchodsko a Bánovecko 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Jirák jan 

Pracoviště: KMS IKSŽ 
 
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) 
Autorka sama uvádí, že oproti schváleným tezím vypustila z práce kapitolu o novinářských osobnostech obou 
regionů. To je sice škodal, ale vzhledem k rozsahu práce je do pochopitelné. Oba regiony mají do té míry 
bohatou novinářskou tradici, že by její zpracování (nota bene v komparativní perspektivě) vydalo na samostatnou 
práci. 
 
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 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Aurorka zvládla práci s literaturou i prameny, poněkud váhavější je při formulování závěrů. Velmi cenné jsou 
přehledové pasáže popisující tisk v daném regionu (kapitola 4.1. a 4.2.). Věcně asi není vhodné zařazení kapitoly 
6.1.2 Rádio černá hora, jelikož se nejedná o regionální médium z daného regionu (podobně i kapitola 6.2.2.). 
Argument o jho vysoké poslechovosti nutně vyvolává otázku, proč v tisku nejsou zařazeny nadnárodní deníky a 
v kapitole o televizi celoplošné stanice (princip výběru podle "zájmu příjemců" tedy vybočuje z - jinak přehledné 
a ukázněné - struktury. 
 
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 2 



3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je psána přehledným a jednoduchým výkladovým stylem, místy jsou v textu uváděny údaje, k nimž chybí 
odkaz (např. u údajů o regionech v 1.1. a 1.2.).   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Předložená bakalářská práce se pokouší o méně obvyklý přístup ke zpracování regionálních médií. Metoda 
komparace, zvolená autorkou, nabízí možnost představit si vě větší plastičnosti mediální krajinu regionů, kteeré 
zpracovává. Autorka zvolila cestu paralelní popisu jednotllivých aspektů (region sám, tisk, televize), co celé vždy 
v diachronní perspektivě. Zvolený postup je přehledný, jeho slabinou je, že autorku strhává k popisnosti. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Nakolik se na charakteru mediální produkce (zvláště tisku) podepisují geogreafické poměry (charakter 

krajiny, např relativní izolovanost Broumovksa od zbytku regionu)?  
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 i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


