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POSUDEK BAKALÁŘSXB PIPLOMOVE PRÁCE

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytisknáe,
ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné, odevzdeJte ve dvou kopllch a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedrv!

Typ posudku (,,kliknutím" zaWížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucího práce f] Posudek oponenh fi

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Šmelhausová Veronika

Název práce: Osobnost Williama Randolpha Hearsta
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: JUDr. PhDr. Benda Josef, Ph.D.
pracoviště: Fsv uk lksž, katedra mediálních studií

t. Y ZT AH SCHVÁLENÝ cg rBzÍ A VÝSLEDNÉ pnÁcB liknutím" zakří rané hod

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí apráce,případně konkrótní popis hlavních výtek)
Cil práce, technika práce i její struktura odpovídají schváleným tezím.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ pnÁcE
Vyplňujte číslicí na škále 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 fiedinečné a vynikající - výborné - velmi dobré _ dobré -

akce telné - téměř vuiící - zcela nedostatečné

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literaturv ke zvolenému tématu 2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ii aplikovat 2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracoy ání materiálu J
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrtt 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka se ve své práci zaměřuje na osobnost mediálního magnáta Williama Randolpha Hearsta, přičemž se
věnuje jeho životu od dětství až po vrchol jeho kariéry, přičemž v závěru se snaží porovnat osobnost W, R.
Hearsta s osobností mediálního magnáta Ruperta Murdocha.
Práceje poměrně pečlivě zpracovaná, splňuje formální a obsahové nároky kladené na bakalářské práce. Po
stránce faktografické správnosti práce neobsahuje zásadnější chyby. Struktura práce logická a přehledná,
Práci vŠak lze vytknout jistou nevyváženost: zřejmě by bylo vhodné podstatně rozšířit kapitolu William R. Hearst
a Rupert Murdoch, která není příliš rozsáhl á, zejména pak ne ve srovnání s kapitolou věnovanou životu W. R.
Hearsta a jeho působení v médiích.

3. HoDNocBxÍ xoNBČNE PoDoBY VÝSLEDNB pn (cB
Vyplňujte číslicí na škále l -2-3 -4-5 -6-7 (edinečné a vynikající- výborné-velmi dobré_dobré-

telné - téměř ící - zcelanedostatečné
Hodnocení známkou

3.1 Struktura práce 3
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně obievuií oasáže ořeiaté J

Odpovídá
schváleným
tezím

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné aje
vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné

Neodpovídá
schváleným
tezím



. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci

k"obhajoběave,,zdůvodněnívpřípaděnedoporučení..navrhněte,aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární říz

Óma;" opakovaně porušována platná

todifikace pravopisné normy, hod

ávněnost a vhodnost příl fická úorava práce

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

Grafická úprava práce je relativně přehledná. rrácĚ ;e po stránce gramatické správnosti mimořádně kvalitní,

prakticky se v ní n"uyrt yiuiiluzykové nedostatky uni pr"n"py, Jako určitý nedostatek lze spatřovat skutečnost,

že ujednotlivých citací publikacíjejméno autorá v nciteryc-ťpřípadech uváděno v nezkrácené podobě (např,

poznámky pod čarou č.'4 a 6nu ,ř.. j:, poznámky pod čaiou č"t ,9 a 10 na str, 14, atd,), jindy je jméno autora

uváděno z1ácené(např. poznámky pod čarou e. i u s na str. 13, poznámka pod čarou č, 8 na str, 14, poznámka

pod čarou č, 13 na Str. 15, atd.), a io i v seznamu použité literaturý (Sí, 53), Jakojistý nedostatek lze hodnotit i

skutečnost, že v některých částech práce (např. sti. :s, 40) je citován pouzejediný titul literatury, Na str, 45 je

uvedeno, že se příjem z inzercezač-al od roku 1933 snižovat, ze It3 milionů na 40 milionů, není však uvedeno,

jaké obdobíje srovnáváno, protoje vypovídací hodnota tohoto údaje poněkud snížena, současná situace Hearst

Corporation je poněkud n"*guniČty vitenOna nazávěr kapitoly 2,3,5, kam zjevně nepatří,navíc pouhé čtyři

řádky textuji mohoujen stěžicharakterizovat. Na str. 49 nahoře uváděné nakladatelství HarperCollinsje

nesprávně uvedeno jako Harper and Collins,
práce obsahuje nctótit fotografií v přílohách, které ji vhodně doplňují.

4. SHRNUJígí KoMENrÁŘ HoDN9TITELE (celkové hodnocení výsledné práce, jeji silné a slabé StránkY,

původnost zpr acov ání tématu apod,)
práci ne|zevytknout závažnéjšiobsahové nedostatky, pokud se z_p_racování tématu týČe. NejvYŠŠÍ hodnotu má v

předkládané bakalářskJ p,ráci zpracorání druhé kapiioly _ život W_, R, H"u"ta a jeho působení v médiích, která

je velmi podrobná (35 stran). pozitivně lze hodnotit i skutečnost, Že autorka nastudovala a v textu práce použila

velké množství literatury.

úroveň této prácevšak do jisté míry snižuje skromnější rozsah třetí kapitoly, jakož i některé další záležitosti

uvedené výše a zřejmě nedopracovaný závěr, 
_/_.:^1^^+: _^ t_,,^l]

s ohledem na výše uvedené rád doporučuji předloženou práci k obhajobě a v závislosti na kvalitě a výsledku

obhajoby,jakož i zodpovězenínížó uvedóných otázek,ji navrhuji hodnotitbuď stupněm velmi dobře, nebo v

prípade vynikající obhajoby stupněm výborně,

5. OTÁZKY NEBO NÁtrlĚry K NIMŽ SE PŘI OB oŘtt:

6. NAvRHovANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně fi _ velmi dobře x _ aonre n _ nedoporučuji k obhajobě D

ZOŮVOnNĚNÍ V PŘÍPaOĚ NBOOPORUČENÍ

{, í,

e se nad přínosem W. R. Hearsta světovou žurnalistiku.

P.d-b"ě 
"h".akterizuite 

součq§ngu_Ifg3§§

,it" ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu


