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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) 

Závěry práce jsou v souladu s předloženými tezemi.  

 

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) 

Teoretická část zpracovává množství odpovídající odborné literatury, i když ne vždy se informace bezprostředně 

vztahují ke zkoumanému tématu, a tudíž by mohly být – pro přehlednost sdělení – redukovány.   

 

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 B 

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.) 

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 



 

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 zpracování tématu apod.)  

Téma je v nadpise formulováno velmi široce, v úvodu je však jednoznačně specifikováno a autor vytčené cíle 

svou analýzou naplňuje. Je zřejmé, že autor postupoval systematicky a důkladně. Analýza je podrobná a podává 

přehled o obsahu a jednotlivých tématech jednotlivých časopisů a jejich "čísel", popisuje jejich vývoj. Autor 

jednotlivá tvrzení dokládá kvantitativními údaji, přehlednými diagramy. Získané údaje dokáže vyhodnotit, takže 

nedochází jen k mechanických shrnutím svých zjištění. Syntéza však měla být prezentována v závěru, kde autor 

opakuje postup atd., nedochází zde však k představení výsledků. Tato zjištění jsou v práci součástí „diskuze“. Jde 

tedy jen o drobnost v uspořádání textu, která nijak nesnižuje hodnotu představené práce, která je přínosným 

vhledem do fungování firemního časopisu/časopisů a vývoje jeho/jejich obsahu.   

Jazyková úroveň práce je uspokojivá, místy ovšem narážíme na kostrbatý styl a krkolomné formulace, jež  

znesnadňují pochopení podstaty sdělení (např. V praktické části práce jsou vyobrazeny posloupné vývoje a 

stručné analýzy konkrétních časopisů, které jsou tématem práce, za účelem lepšího pochopení vzezření těchto 

médií v praxi, s. 22); jazyková rovina je jinak bez vážnějších prohřešků, i když chyby zde jsou (např. velká 

písmena  u adjektiv (jako např. základna Instagramových fanoušků, s. 27) a jiné (např. Za pomocí vhodného 

jazyku, s. 28 aj.). Dodržení bibliografické normy není úplně v pořádku, např. malé s. (jako strana) nemůže 

pokračovat po tečce atd. Dvojitý index odkazující na poznámku není rovněž standardní. Pro případné další 

využití práce bych doporučovala i standardní řádkování.  

Obrázky neodkazují k částem textu, se kterým mají mít spojitost, resp. v textu měl být uveden odkaz k nim, aby 

bylo zřejmé, k jaké části textu se obrázek vztahuje. Obrázky jsou do textu vloženy volně, čtenář tak musí 

najít/hledat souvislost sám.  

 

 

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

5.1 Měl byste i na základě vaší osobní zkušenosti nějaké návrhy/doporučení, jak by měl dnes firemní časopis 

vypadat? Jaká je jejich perspektiva? Vy jste popsal to, jak to je, co vyplývá z vaší analýzy, ale prosím o 

váš názor na další možnosti, které by firemním časopisům mohly pomoct k jejich čtenosti.   

5.2       

 

 

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 

 

      

 

 



Datum: 5. 9. 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 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! 

 


