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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: Dobiáš, Rudolf 
  

Název práce: Firemní časopis, případová studie 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Köppl, Daniel 

Pracoviště:       
 
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) 
Rudolf Dobiáš zpracoval magisterskou práci v souladu s tezemi. Nedochází k zásadním změnám, spíše 
k podrobnějšímu členění tématu.   
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor prokazuje dobrou znalost odborné literatury k danému tématu i předpoklady pro využití technik 
empirického výzkumu. Použité techniky jsou adekvátní zadanému cíli práce. Výsledky k nimž  dochází však 
zaostávají za potenciálem využitého aparátu a zůstávají v rovině deskripce. 
 
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 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 

2 



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) 
2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Magisterská práce má logickou strukturu, dokládá zvládnutí terminologie i formálních náležitostí zpracování 
tématu. Stylisticky zvládnutá je především vstupní teoretická část. Méně zdařilá je interpretace a prezentace 
výsledků, které nepřesahují popis zjištěných dat. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Magisterská práce podává stručný, ale komprehensivní přehled tématu, které zařazuje do mezinárodních 
souvislostí. Úvodní část práce je věcná, dokládá zběhlost v terminologii, definicích a sytematizaci. Zařazení 
stručného přehledu zahraničních  firemních časopisů a jejich organizace na příkladu britského trhu je 
informativní a zdůvodněné. Kapitoly 1-2 teoretické části jsou slibným úvodem k magisterské práci . Počínaje 
kapitolou 3 však práce zůstává na úrovni pouhé deskripce a parafráze bez jakéhokoliv náznaku vlastního názoru 
a hodnocení. Ve výzkumné části autor dokládá znalost metodiky a předností jednotlivých postupů. Jejich 
aplikace na řešené téma je však celkově zklamáním. V praxi by potenciální zadavatel (vydavatel Elit magazinu) 
byl na rozpacích, co se vlastně z provedeného výzkumu dozvěděl, jak má dále postupovat a se vší 
pravděpodobností by se právem vzpíral proti způsobu prezentace výsledků šetření. S vědomím, že magisterská 
práce nemá být aplikovaným výzkumem, se nelze vyhnout závěru, že produktivita zvoleného postupu je nízká. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


