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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce  Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Gajdoštík Dušan 

Název práce: Současné online aktivity vydavatelství Economia 
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Bednařík Petr 
Pracoviště: katedra mediálních studií 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)
Ve srovnání s tezemi nedošlo k realizaci plánovaných rozhovorů, což je určitě škoda. Autor by mohl mít v textu 
názory lidí, kteří se podíleli na rozvoji online aktivit vydavatelství Economia. Také v práci není kvalitativní 
analýza. Text je spíše historickým přehledem vývoje online aktivit Economie.  

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 3
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor má jen menší počet titulů odborné literatury a více využívá internetové zdroje. V tomto směru by bylo 
vhodné vyhledat publikace a studie, které se věnují vývoji online aktivit velkých vydavatelství v zahraničí. 
Mohlo by také být více ukázáno, jaké jsou současné trendy v médiích v zahraničí. Více by tak bylo zřejmé, zda 
se Economia rozvíjí v souladu se současnými trendy a zda tomu odpovídají její online aktivity. Srovnání se 
zahraničím by pro text bylo jistě přínosné. Autor napsal text, který je hlavně popisem vývoje online aktivit 
Economie od 90. let do současnosti. Z textu je zřejmé, že autor velmi dobře zná všechny technické záležitosti, 
které jsou nutné pro aktivity na internetu. Textu by také prospělo ještě širší zařazení do kontextu českých médií, 
aby bylo ještě více zřejmé, jak si Economia stojí v této činnosti ve srovnání s jinými velkými vydavatelstvími 
v České republice.     

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 3
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2
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 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Ve struktuře práce není vhodné zařazení webových stránek Respektu na stranách 33-38. Vzhledem k rozsahu 
této části by bylo vhodnější, aby byla zařazena vzadu do přílohy. Při současném zařazení je dost text narušen. 
Autor v textu odkazuje hlavně na webové stránky, které jsou dle odkazů dohledatelné. Jazyková a stylistická 
úroveň práce je solídní. Z hlediska grafické úpravy mohl být zarovnán v celé práci pravý okraj. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Diplomová práce ukazuje, jak online aktivity jsou velmi dynamicky se rozvíjející oblastí médií. Současně ale 
tento fakt i autorovi přinesl problémy. Příprava práce se mu poněkud protahovala. Zrovna Economia od doby 
přípravy tezí prošla dost velkým vývojem. Autor se měl více snažit reflektovat i vývoj posledních let. Z textu je 
patrné, že autor dost přehledně a přesně popisuje starší záležitosti od poloviny 90. let. Bylo by ale dobré ještě 
více rozpracovat i vývoj posledních 2-3 let. Jak již bylo zmíněno, tak by bylo dobré ve větší míře zařadit vývoj 
v Economii do současného trendu vývoje zahraničních médií, aby bylo více zřejmé, jaká je při tomto srovnání 
situace Economie. Pokud by se podařilo realizovat plánované rozhovory, tak by také mohl autor mít informací o 
vývoji online aktivit z hlediska lidí, kteří je připravovali.    

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
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!


