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Autor/ka práce 
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Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Čeňková Jana  

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) 
Závěrečná podoba práce je omezena na tištěná deníková periodika. V úvodu práce je toto zúžení vysvětleno a 
zdůvodněno, mohlo by se objevit v názvu práce. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – 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) 
Kvantitativní analýza zkoumaného materiálu, tj. frekvence textů s pražskými tématy v uvedeném týdnu byla 
provedena pečlivě. Kromě jejich četnosti by  byla zejména u vybraných témat zajímavá zjištění, týkající se  
kvality a úrovně publicistických žánrů,  Závěry se také týkají kvantitativních, případně tematických ukazatelů 
pražské tematiky v souhrnu deníků.   
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – 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 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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 1 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce odpovídá danému tématu. Poznámkový aparát i citační norma jsou funkční. Po jazykové stránce 
je také práce na velmi dobré úrovni.V příloze bych uvítala některé příklady deníků s pražskými tématy, například 
k těm třem vybraným okruhům.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 V bakalářské práci Matěje Smlsala  najdeme  sumarizaci pražských témat ve zkoumaných denících ve vybraném 
týdnu se zaměřením na pohyblivost tisku pražských příloh nebo časopisů.  U některých novin ( Pražský deník, 
regionální příloha MF DNES), vyplývá jejich zájem o toto téma z meritu věci. Cennou částí práce jsou rozhovory 
s dvěma šéfredaktory: Robertem Čásenským z Mladé fronty  DNES a Petrem Šabatou z Hospodářských novin, 
týkajících se budoucnosti vydávaných regionálních příloh. Práce by mohla mít ve vybraných tematicky 
zaměřených částech  kvalitativní analýzu textů. 
  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Píšete docela seriózně o deníku Blesk, zajímalo by mne, proč jste ho necharakterizoval jako bulvární?  
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! 
 


