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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Stroukal, Dominika  
Název práce: Vývoj regionálního tisku na Žatecku po roce 1989 
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) 
Předložená bakalářská práce Dominika Stroukala vychází ze schválených tezí, jejím obsahem je skutečně pohled 
na regionální tisk na Žatecku. Jde však spíše o stručný pohled než o důkladnou studii.  
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Dostupnost relevantní literatury k postavení současných českých regionálních médií je spíše mizivá a tak je třeba 
si vypomoci literaturou zaměřenou na jiné oblasti (ekonomie, politologie, statistika). Autor sice v seznamu 
literatury uvádí zahraniční publikace, pro samotné vymezení pojmů je zřejmě v první kapitole příliš nevyužil, 
neboť na ně v textu odkazuje jen jednou. (s. 10) V dalších částech práce  autor více vychází z vlastních 
zkušeností a znalosti místních poměrů než z důkladné archivní a materiálové rešerše (např. statistický úřad, 
Národní archiv apod.).      
 
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 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
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 
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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)  
Bakalářská práce má logickou strukturu, bohužel její naplnění zůstává občas jen u náznaku. Autor důsledně 
cituje, v poznámkách pak doplňuje některé informace o osobách a rozebíraných listech. Práce nemá přílohy. Z 
hlediska stylistického (většinou se jedná o větnou skladbu) by práce potřebovala, aby jí autor věnoval větší 
pozornost.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Dominik Stroukal si vybral velmi zajímavé a aktuální téma z oblasti regionálního tisku. Na Žatecku procházel 
tisk (média) po roce 1989 velkými změnami, média v době transformace hledala vlastní cestu a podobně jako 
v ostatních oblastech společenského života se v tamním regionu  jen složitě ustavovala. Přicházeli  vydavatelé 
bez větších redakčních zkušeností, bez představ o vhodném čtenáři, o zaměření listu ani nemluvě. Tituly se 
vymezovaly  spíše vzájemně než podle předem stanovených a akceptovaných programových cílů.  Bakalářská 
práce zůstává více u náznaků než aby sama byla kritickým příspěvkem ke studiu regionálních médií v době 
transormace.        
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Co znamená dnes pro noviny na Žatecku problematika odsunu. Nerozumím totiž větě v předposledním 

odstavci  na s. 28.  
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! 
 


