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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
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: Michalcová Anna  
Název práce: Vydavatelství Heinrich Bauer Verlag v České republice: rozbor společnosti a její kolekce časopisů 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová Barbara 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Autorka mírně upravila obsah práce v souladu s materiálem, který v průběhu zpracovávání bakalářské práce 
shromáždila. Nejde o zásadní změny, spíše o doplnění jednotlivých částí, popř. jejich přesun v rámci struktury 
tématu. Anna Michalcová na všechny změny, které učinila v porovnání s tezemi v úvodu práce upozorňuje. 
 
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 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Je skutečně s podivem, že se autorce  při veškerém úsilí, které vynaložila, nepodařilo najít aktuální dějiny 
německého tisku. I ty nejnovější publikace, které byly v knihovně FSV k dipozici, byly více než deset let staré. 
Jednoznačná orientace na angloamerickou společnost bohužel je více jak zřetelná. I tak se ovšem Anně 
Michalcové podařilo shromáždit mnohá aktuální data, vyložit postavení Bauer-Verlagu v kontextu německého i 
světového vývoje.    
 
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 1 
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 
1 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
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) 
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3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Pokud se jedná o dodržení citační normy je třeba konstatovat, že se je naprosto v pořádku, poznámkový aparát 
v předložené práci není uplatněný. Jazyková  úroveň je v souladu s jazykovou normou, stylistika podléhá na 
mnoha místech vlivu publicistiky. Přílohy v práci nejsou.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Anny Michalcové je věnovaná významnému německému časopiseckému vydavatelství, které je 
silně zastoupené i na našem trhu. Práce vychází mnohde z vlastních prezentací vydavatelství a ne vždy se autorce 
podařilo si udržet potřebný kritický odstup (např. na s. 20, kde píše "Působení vydavatelství zcela jistě usnadnil 
pád Berlínské zdi), podobně na jiných místech se autorka často ztotožňuje s vlastním pochvalným vydavatelským 
hodnocením, časopisy jsou nejčtenější, nejlepší apod. Přesto se domnívám, že se autorce podařilo víceméně 
naplnit záměr a představit  vydavatelství Bauer-Verlag v historickém konetxtu i v současnosti.     
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak mám rozumět tvrzení na s. 42, kde píšete, že se časopis (TV Revue) "zaměřuje se i na mladší čtenáře, 

jelikož nabízí bulvární informace…" 
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

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

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


