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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Heczko Pavel  
Název práce: Ekonomická krize a její vliv na tištěná média 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Martina Vojtěchovská, Ph.D. 

Pracoviště: OMG/MUP 
 
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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor prostudoval ke zvolenému tématu relativně odpovídající rozsah literatury. Kombinoval zejména publikace 
z oblasti mediálních studií a ekonomie, což bylo vzhledem k tématu práce vhodné.  
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

3 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)  
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 
4 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura diplomová práce je přehledně a logicky členěna. Také aplikace poznatků z literatury byla provedena 
vhodně. V některých případech si však měl autor zachovat větší odstup od zdrojů, ze kterých informace přejímal 
(např. str. 31, kde je uveden jako příklad z roku 2002 "přechod vydavatelů od Mediaprint & Kapa k PNS". 
Vzhledem k tomu, že distribuce probíhala přes oba kanály, nešlo o nahrazení jednoho kanálu druhým). V práci se 
také objevují některé spekulativní závěry, které nejsou blíže podloženy (např. hospodaření Aktuálně.cz - str. 29, 
bonusová politika mediálních agentur - str. 38).  
Nelze si nevšimnout, že v práci se vyskytují chyby v interpunkci a v gramatice (za všechny v práci často 
frekventované slovo "fůze" psané chybně). V textu také zůstaly poznámky k úpravám, které se neměly ve finální 
podobě práce objevit.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Autor si zvolil velmi akutální téma. Je třeba ocenit, že jasně interpretoval ekonomické zákonitosti existence 
tištěných médií a snažil se vyložit procesy, které jejich vývoj v posledním období ovlivňují. 
Téma práce je však možná až příliš široké a je přiblíženo výhradně pomocí anglosaské perspektivy. Závěry práce 
tím mohou být do určité míry zkreslené, resp. nemusí být obecně platné pro všechny světové kontinenty. Bylo by 
tedy vhodnější vymezit téma geograficky. Zároveň je otázkou, proč stranou pozornosti zůstávají české reálie. 
Celkově však diplomová práce splňuje nároky na ni kladené, a proto ji doporučuji přijmout k obhajobě. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Z předpovědí vývoje, které jsou uvedeny na str. 65, event. 67, vyplývá, že v období následujících let lze 

očekávat relativně stabilní vývoj v tištěných médiích z hlediska důležitých ukazatelů jejich hospodaření. 
Nejsou tedy závěry o tom, že "vydavatelé jsou pod dlouhodobým ekonomickým tlakem" (str. 77) příliš 
dramatizovány a paušalizovány? 

5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


