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Příjmení a jméno: Ullmann Ondřej  
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Autor/ka posudku 
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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) 

Strukturu výsledného výstupu autor modifikoval s ohledem na aktuální vývoj v oblasti mediálních produktů 

tematicky věnovaných mobilním komunikacím, což je možno jedině přivítat. 

 

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 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce se vyznačuje logickou skladbou kapitol i podkapitol. Pisatel se opíral o relevantní tituly základní odborné 

literatury a o další zdroje informací, z nichž se mu povedlo načerpat poznatky, jež v textu uplatnil, čímž přispěl 

k jeho informační nasycenosti, která představuje jeho významnou přednost, ale i k aktuálnosti, a to zejména  

při přibližování změn ve vydávání sledovaných periodik v souvislosti s rozmachem internetu. Ocenit  

lze i srozumitelný výklad. 

 

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 

1 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Předložená práce nepochybně dokáže v případném čtenáři už při letmém prolistovávání vyvolat zaujetí,  

neboť na její hlavní část navazuje množství velmi přehledně uspořádaných příloh, jež dokumentují 

prezentovaná zjištění. Je patrné, že student její tvorbě věnoval značné množství času i úsilí. Drobná výtka, 

kterou lze zmínit, směřuje k občasnému porušování pravopisné normy, co se interpunkce týče  

(viz např. s. 30, s. 43 či s. 45). Další chybičkou na kráse je oproti ostatním pasážím odlišný způsob zarovnání 

textu české i anglické verze abstraktu. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práci doporučuji k obhajobě. Ondřej Ullmann připravil informačně hodnotný, přehledný a srozumitelný výstup. 

Bezezbytku prokázal, že se ve zvolené problematice orientuje. Domnívám se, že si nepochybně zaslouží 

celkovou klasifikaci stupněm VÝBORNĚ, a dále si dovoluji požádat komisi, aby zvážila možnost navrhnout 

tuto práci na udělení pochvaly pana děkana, neboť podle mého názoru vysoce převyšuje svými kvalitami běžný 

standard. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

           10. června 2013                                                                                           PhDr. Jan JIRKŮ 

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


