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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: Markéta Šrajbrová       
Název práce: Změny v časopise Týden po nástupu šéfredaktora Františka Nachtigalla      
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno:      Miloš Čermák 

Pracoviště: katedra žurnalistiky FSV UK      
 
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 postupovala v intencích schválených tezí, v tom důležitém (cíl práce) je naplnila, odchýlila se nepatrně v 
technice práce (podařilo se jí uskutečnit méně přímých rozhovorů s aktéry) a ve struktuře (vypustila kapitolu 
reflexe, lépe řečeno její obsah vložila do jiných kapitol). Tyto drobné změny však dobře zdůvodnila a jsou 
naprosto akceptovatelné.      
 
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 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) 
Autorka pracovala se základními parametry časopisu, jako je jeho čtenost a prodej, dála se pokusila o kvalitativní 
analýzu obsahu a zaměřila se na personální proměnu. Myslím, že v některých příkladech mohla použít 
sofistikovanější metody analýzu obsahu, třeba i s využítím počítačového zpracování textu, ale to je jen drobnější 
výhrada. Stávající analýzu považuji pro potřebu práce za postačující a zpracovanou velmi poctivě. Určitou 
výhradou může být i to, že si za konkrenta pro srovnání autorka vybrala časopis Respekt. Ten jím však je jen 
částečně a chybí například porovnání se společenským Reflexem, případně ekonomickým Eurem nebo 
Ekonomem.  I k těmto titulům má Týden relativně blízko a určitě se s nimi "přetahuje" o část čtenářů. 
 
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 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1  

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 2  
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je zručně a čtivě napsaná, autorka prokázala schopnost logicky myslet a srozumitelně psát. S prameny, 
odkazy a citacemi pracuje vzorně. Drobnou výhradu mám ke grafickému zpracování výsledků, které mohlo být 
bohatší.      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Celkově práci považuji za podnětnou a zajímavou. Autorka nepochybně splnila nároky kladené na bakalářskou 
práci, naplnila vytýčené teze a formálně vše zvládla bez větších problémů. Kladně hodnotím množství původní 
práce, zejména při analýze obsahu. O to víc mrzí, že se do textu vloudilo několik faktických chyb. Určitým 
zklamáním byl i stručný a krátký závěr. Myslím, že se získaným daty šlo více pracovat a dojít k obecnějším 
závěrům týkajícím se nejen konkrétně týdeníku Týden, ale i vývoje české mediální scény. Práci z těchto důvodů 
hodnotím známkou velmi dobře (2). 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč autorka neporovnávala Týden i s dalšími týdeníky, například Refleem nebo Eurem?      
5.2 Jak podle autorky zapadá Týden do kontextu české mediální scény? V čem ji kopíruje a čím se od ní liší?  
 
 
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! 
 


