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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) 

.Bakalářská práce se v podstatě nezměnila, malou odchylku představuje pouze textové rozšíření v podobě 

historického exkurzu, jinak se v její struktuře a zaměření nic nezměnilo.     

 

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 A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

 Literatura k tématu a zkoumanému  subjektu je plně zastoupena, je využito i všech dostupných pramenů,  

samotné zpracování, jeho technika a logika práce jsou na velice kvalitní úrovni.   

 

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 A 

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) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 



 

 

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

Práce je po jazykové a stylistické stránce velmi kvalitní, ostatně se zabývá tímto tématem,, musím však položit 

otázku, která s tématem souvisí. Proč v poznámkách pod čarou, v případě psaní Tamtéž, str….je věta neuzavřena, 

tj. chybí zde tečka. Zde se mistr tesař poněkud  utnul, ale to je pouze marginálie, v celém textu jsem našel jen tři 

pochybení. Výborné jsou všechny přílohy, dobře a vhodně doplňují celý text, zvláště oceňuji Korektorní 

znaménka. Kdo je dnes zná, kdo o nich vůbec ví? Pochopitelně kromě vedoucího práce.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská  práce Daniela Platila je ojedinělá svým zvoleným tématem, ale i zpracováním.  Jak 

znovupřipomenutí důležitosti korektur, a to v periodické i neperiodické podobě,  v praktickém  zkoumání 

časopisu Respekt, Dotazník i vše další, tak i celkové pojetí a zpracování  je záslužným činem s velmi dobrým 

výsledkem.  Není pochyb o tom,  že tato bakalářská práce poslouží ke studiu všem, kdo s textem přicházejí do 

pracovního styku,  nejen novinářům, nakladatelským, marketingovým apod.  pracovníkům, ale všem píšícím.  Je 

dobře, že takováto bakalářská práce vznikla právě na IKSŽ.  

 

 

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

5.1  Je autor práce opravdu přesvědčen, že práce korektora v jakékoliv podobě a situaci přežije další 

duchovní a technický vývoj a jeho metamorfózy?    

5.2       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 5. 9. 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! 

 


