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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) 
Diplomantka se neodchyluje od stanovených tezí. 
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je bohatě dokumentována zdroji z oblasti knižního trhu, materiálu z koncernu Bertesmann, společnosti 
Euromedia Group, interních materiálů Knižního klubu, denního tisku i internetových zdrojů. Zvolená metoda 
práce je jasně čitelná, diplomová práce je vystavěna velmi systematicky, přehledná, s jasným cílem a jeho 
vyzněním. Nepochybně je svým pojetím a výslednými zjištěními přínosem pro oblast knižního trhu a 
pochopitelně k analýze produkce Knižního klubu.  
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

1 



s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce je dobře logicky rozvržena, citační norma je v celém textu dodržována, jazyková a stylistická 
stránka textu na kvalitní úrovni, bez zjevných prohřešků, přílohy vhodně doplňují text. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Kateřina Adamcová si zvolila téma zajímavé a z hlediska zpracování i očekávaných výstupů velmi nosné. 
Čerpala z bohatého materiálu, jenž dokázala využít k teoretickým závěrům i praktickým doporučením. Knižní 
klub (KK) jakožto nakladatelský subjekt, který na našem knižním trhu působí již skoro čtvrt století, patří jak 
k velkým nakladatelstvím, tak i k jeho stálicím. V rámci koncernu Bertelsmann prošel zajímavým vývojem, který 
diplomantka poctivě a se znalostí věci dobře představuje. Jednotlivé části tohoto vývoje a působení u nás, jeho 
počátky, ediční politika, komunikační strategie, mediální obraz KK ve vybraných médiích, včetně analýzy a 
komparace s jinými nakladatelskými subjekty, to vše je kvalitně zpracováno, diplomantka využívá k podpoře 
svých zjištění a analýz teoretické studie a články, grafy, cituje nikoliv pro citaci samu, ale s vědomím jejího 
konkrétního místa v textu. Diplomová práce má svou nespornou heuristickou hodnotu, postihuje celý vývoj 
působení KK na českém knižním trhu věrně v jeho peripetiích, ať již těžil se ze svých začátků jakožto součásti 
zahraničního subjektu, či z následujících a nutných proměn, které vedly ke změnám jeho komunikační strategie. 
Rovněž i mediální obraz je stejným způsobem kvalitně popsán i analyzován. I když by některé aspekty tohoto 
vývoje by bylo možné ještě rozšířit a doplnit, nemám žádné zásadní připomínky jak k deskripci, tak i k analýze 
práce. Považuji ji za velmi kvalitní přínos pro oblast knižního trhu, mediální problematiku a navrhuji naprosto 
jednoznačně známku výborně. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Do jaké míry může dojít ke změnám komunikační strategie Knižního klubu v souvislosti s novým 

majitelem? 
5.2 Na postu jedničky českého knižního trhu vystřídal Knižní klub Albatros Media, ovlivní to do budoucna 

strategii nakladatelských divizí? 
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


