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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: Keményová Zuzana  
Název práce: Relaunch Hospodářských novin (2009) a Mladé fronty Dnes (2010) – srovnávací analýza 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Köppl Daniel 

Pracoviště: FSV - Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komuniace a PR 
 
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) 
Práce se drží úvodních tezí a drobné změny, ke kterým autorka přistoupila, jsou buď v textu vysvětlené  nebo 
logicky vyplývají z obsahu práce. Drobné připomínky lze mít u techniky práce, kde není vždy zcela jasně 
vysvětlený metodický postup. 
 
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 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
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) 
Jakkoliv není zdánlivě srovnávací analýza dvou deníků objevným tématem pro zpracování diplomové práce, tak 
se autorce  podařilo vytvořit zajímavou práci, jejíž hlavní přínos je v tom, že kromě  vlastních závěrů doplnila 
analýzu o dva nezávislé výzkumy. A právě tato část práce je podle mého názoru nejsilnější a asi i nejzajímavější. 
Zatímco v kapitolách 2 (Stručný vývoj HN a MF Dnes) a 3 (Pozice vydavatelů na trhu)  lze najít určité 
nedostatky (např. v kapitole 3 nejsou pro srovnání postavení vydavatelů použitá stejná kritéria - u vydavatelství 
Economia autorka pracuje s EBITDOU,  u Mafry zase se ziskem nebo str. 37 srovnání pozice vydavatelství 
podle počtu prodaných výtisků).  
 
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 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 2 



bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 

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

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je napsána stylem, který odpovídá nárokům na diplomovou práci. U některých pasáží sice autorka ne zcela 
důsledně vysvětluje své závěry (např. str. 38 - lidé v rámci šetření omezili nákupování mediálních obsahů nebo 
str. 41 - "Jeden z největších a nejprestižnějších deníků The New York Times) a v některých pasážích má sklon 
k publicistickému stylu (např. str. 38 - "čísla o poklesu ekonomik se mohou zdát virtuální"). Na druhou stranu je 
však třeba připomenout, že i přes tyto výtky autorka pracovala s rozsáhlou odbornou literaturou a zdroji, které 
jsou v práci uvedeny. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
U odevzdané práce je patrné, že autorka nad jejím zpracováním trávila hodně času, především pak sběrem 
informací a podkladů. Je škoda, že v některých pasážích autorka nepostupuje striktně logicky (např. 
chronologicky) a nechává na čtenáři aby logiku jejího uvažování dohledával sám. Nicméně uvedená práce je 
dobrou analýzou relaunche obou deníků, která přechází z klasického pojetí mediálních studií 90. let a má 
přesahy k modernějšímu pojetí oboru - mediálnímu managementu. I z tohoto důvodu hodnotím práci jako 
výbornou. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 

5.1 Které klíčové prvky, podle vás, určují úspěšnost/neúspěšnost relaunche. 
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! 
 


