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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: Kacerovská Soňa  
Název práce: Fenomén bezplatných deníků: vydavatelská strategie u zdarma vydávaných deníků v České 
republice 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: PhDr. Tomáš Trampota, PhD.  

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 
 
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 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 5 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Některá tvrzení jsou zjevně nedomyšlená; např. "U bezplatných deníků neexistuje prodaný náklad, proto se uvádí 
výše tištěného nákladu" (str. 13). Prodaný náklad samozřejmě existuje, jen není auditován. Na straně 19 autorka 
mylně tvrdí, že "(po roce 1945) bylo zrušeno i veškeré soukromé vlastnictví…". Zajímavý je také přechod ze 
strany 21 na stranu 22, kdy autorka uvádí: "mediální společnost považuje.. "posilování zdarma Metropolitní 
Express je sice zdarma, ale jsou to opravdové noviny…" 
 
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 2 
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 

2 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

  

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Charakteristika vývoje bezplatných deníků v USA v rozsahu necelé strany (str. 4) působí velmi povrchně a 
selektivně. Když autorka na str. 4 tvrdí, že první bezplatný deník vycházel od úterý do pátku, rozporuje tvrzení 
z předchozí strany, že "Bezplatné deníky jsou noviny, které vycházejí každý den…". Naprostá většina užívaných 
zdrojů je internetového nebo publicistického charakteru, tématicky zaměřená literatura se v závěrečném seznamu 
literatury nevyskytuje. Z mnohých relevantních zdrojů přichází v úvahu například Kelly, Mazzoleni a McQuail: 
Media in Europe nebo Hallin, Mancini: Comparing Media Systems. Místy se v textu vyskytují gramatické chyby 
a autorka také nadužívá čárky (např. str. 10: "Barevné periodikum ve formátu A4 obsahuje "klasickou" 
novinovou skladbu, se zaměřením na metropoli."; jinde se čtenář dočte, že "Dále působí na českém mediálním 
trhu i dva bezpaltné deníky…" (str. 12) nebo "…nastínit parametry tištěného, potažomo prodaného nákladu…").  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka si vybrala velmi zajímavé a slibné téma, bohužel se ji ho nedaří jasněji zasadit do teoretického nebo 
systémového rámce. I tak práce přináší informace, které jsou přínosné. Autorka se bohužel soustředí jen na 
omezený rejstřík zdrojů a v práci se tak neobjevují například relevantní materiály profesní organizace WAN. 
Práce bohužel i po grafické stránce vykazuje rysy nevyzrálého textu (např. tabulky str. 13).    
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Kolik času autorka sepsání celé práce věnovala? 
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

Doporučuji hodnotit na základě kvality obhajoby. 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


