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Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Králová Veronika  
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Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Zuzana Karaščáková 

Pracoviště: IKSŽ 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) 
Štruktúra práce predstavená v tézach sa nelíši od finálnej podoby bakalárskej diplomovej 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 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka Veronika Králová svojou bakalárskou prácou ponúka interpretáciu zmien pracovných rutín u lokálnych 
novinárov (ktoré okrem iného podmienil aj nástup tzv. "digitalizácie") vychádzajúc z teoretickej časti postavenej 
na práci s relevantnými zdrojmi.  
Analýza sa dotýka viacerých rovín novinárskej profesie; oceňujem najmä zmienky o multiprofesionalizme 
lokálnych novinárov v "pred-digitálnom" období a v súčasnosti. Prínosné sú aj pasáže ponúkajúce detailné 
porovnanie práce novinárov s analógovými a digitálnymi nástrojmi (diktafón, fotografie, písací stroj vs. počítač). 
Pre tieto účely autorke poslúžil najmä zámerný výber kariérne skúsenejších novinárov.   
 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

     

 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Veronika Králová vo svojej záverečnej práci splnila stanovené ciele a takisto splnila požiadavky kladené na 
bakalárske práce. Podarilo sa jej vytvoriť prehľad aktuálnej témy s dôrazom na lokálnu žurnalistiku (vo 
výskumoch zväčša zastúpenú okrajovo). Za slabšiu stránku práce považujem interpretáciu výsledkov výskumu, v 
ktorej by bolo vhodné ponúknuť kondenzovanejšie poznatky, resp. sprehľadniť zistenia k jednotlivým 
podkapitolám. Oceňujem hlavne voľbu témy, využitie metódy hĺbkových rozhovorov pre získanie relevantných 
výsledkov a dostatočnú prácu s literatúrou. Pri úspešnej obhajobe, navrhujem prácu hodnotiť "výborně".  
 
 
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 
 

     

 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


