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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) 

      

 

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)  

      

 

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 C 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

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 

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.)  

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

F 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 



 

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

      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Ondřeje Teplého se ve svých dvou základních složkách - obsahové a formální - diametrálně liší. Zatímco 

z hlediska obsahu bylo radostí si text přečíst, z hlediska fomy bylo čtení skutečným utrpením. Diplomant si 

vybral velmi zajímavé téma, k němuž ho evidentně váže úzký vztah, což se projevuje velmi pozitivně v šíři 

nastudované literatury i v poučenosti náhledů na různé aspekty zpracovávané problematiky.  

S použitou literaturou pracuje autor (až na výjimku v podobě citace z McLuhana na str. 13, kterou užívá zcela 

nesmyslně) kriticky a poučeně.  

Také samotná analytická část zpracovaná za pomoci polostrukturovaných rozhovorů je velmi kvalitní a přínosná, 

i když sám autor má k vzorku kritické výhrady (podle mě v podstatě zbytečné).  

Záběr práce byl sice oproti tezím bez jakéhokoliv vysvětlení rozšířen o úvodní kapitolu přinášející diachronní 

perspektivu vývoje  nezávislého tisku a klíčových technologií, i tato část práce je však zajímavá a pro další text 

přínosná, byť se zde autor nevyvaroval drobných nepřesností (u vynálezu knihtisku bych se rozhodně striktně 

nedržel roku 1440, ale minimálně zmínil i jiné, odbornými zdroji dokonce častěji uváděné letopočty; stejně tak 

bych zde asi přesněji definoval klíčovou inovaci  Gutenbergova vynálezu, což rozhodně není "posuvné písmo"). 

Co však práci, BOHUŽEL, v očích každého čtenáře musí nutně diskvalifikovat, to je formální stránka textu, 

konkrétně stylistika a především pak dodržování pravopisné normy. Zde je práce doslova zaplevelena takovým 

množstvím překlepů, chybějících či naopak přebývajících výrazů, chyb v interpunkci, skloňování, shodě podmětu 

s přísudkem, v koncovkách, psaní vlastních jmen, psaní velkých a malých písmen, ve stylizaci (anakolut) aj., že 

se stává jakýmsi akademickým pokračováním práce Marka Perryho, jak ji autor definuje na straně 27. Množství 

chyb, které autor dokázal na jednotlivých stránkách "nasekat", je až zarážející a skutečně není v silách oponenta, 

aby je zde všechny vypisoval. Nicméně fakt, že tato smršť  začíná už na samotné titulní straně práce (rok 

obhajoby: 20), naznačuje mnohé. Např. jen na str. 11 - 12 lze nalézt cca 15 různých chyb od interpunkce přes 

chybné koncovky, chybějící větné členy, chybná zájmena až po chyby v i/y)… na s. 11 - 23 už čtenář napočítá 

cca 60 různých chyb a tento trend pokračuje i nadále (byť ve druhé půli práce poněkud poleví).  

Jisté nedořešenosti ve formě odkazů na zdroje jsou již v tomto ohledu spíše marginálií (Sanders není v soupisu 

zdrojů, proč je v odkazu (s. 18) Wheeler, cit. Olsen, když se cituje di Prima - kdo to tedy řekl?, proč je v odkazu 

strana zkratkou p., když píšete v českém jazyce…). 

Vzhledem k tomu, že autor po obsahové stránce, až na pár drobností, napsal velmi zajímavý text, mě velmi mrzí, 

že pro naprostou devastaci formální stránky práce nemohu text doporučit k obhajobě.  

 

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

5.1 Proč byl podle vás PC Magazine lifestylový časopis? 

5.2 Proč jste si po sobě text alespoň jednou nepřečetl? 

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   



F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

Práce z formálního hlediska naprosto neodpovídá požadavkům kladeným na akademický text. Vzhledem k tomu, 

že po úspěšné obhajobě jsou práce veřejně přístupné, nelze práci v tomto stavu předložit laické ani odborné 

veřejnosti jako příklad absoventské práce studenta magisterského studia v rámci našeho oboru.  

 

 

Datum: 2. 2 . 2021                                                                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.    

 


