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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) 
Autor bakalářské práce dodržel cíl, techniku i strukturu práce, které si stanovil v rámci svých 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 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorovi se v souladu s tezemi podařilo dobře zmapovat prostředí zájmových titulů o zbraních. Za přínosnou 
považuji i část, v níž autor pojednává o nejdůležitějších autorech, kteří se v dané oblasti pohybují. 
Charakteristika jednotlivých titulů je však místy zmatečná a nesystematická, autor mimo jiné používá zkratky, 
které nevysvětluje, respektive vysvětluje je až poté, co se v textu objeví po několikáté (např. PČR, MNO...). 
Zbytečně moc se podle mě také věnuje problematice inzerce, naopak neuvádí zásadní informace, jako je 
například náklad, prodej či čtenost. Pokud ovšem tituly napatří k monitorovaným tiskovinám a tyto údaje tedy 
není možné ověřit, měl autor tuto skutečnost pro úplnost v každém případě uvést. V textu se objevily také některé 
nepřesnosti. Autor například uvádí, že se v jednom z titulů pod označením komerční sdělení objevil vůči 
jednomu z inzerentů nekritický redakční text. Dovoluji si autora práce v tomto případě upozornit, že komerční 
sdělení je způsob označení inzertního prostoru stejně jako například komunikace značky či advertorial. Za 
obzvlášť nepovedený považuji závěr práce, který je spíše než shrnutím autorových poznatků jeho osobním 
medailonem, který v odborné práci a v tomto rozsahu podle mého názoru nemá co dělat. 
 
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 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 4 



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.) 

3 

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

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce odpovídá schváleným tezím, nicméně působí chaoticky a čtenář se v ní místy ztrácí. Částečně za 
to může i nedotažená grafická úprava práce. Například některé podkapitoly mají modře vyvedený název, zatímco 
zbytek práce je vytištěný černobíle, občas někde uteče i font či velikost písma. V práci se také porůznu objevují 
obrázky a grafy, které měly být spíše součástí přílohy. Poznámkový aparát je velmi zmatečný, poznámky pod 
čarou nejdou za sebou, což je zřejmě způsobeno tím, že autor část z nich vkládal ručně a nikoli pomocí funkce 
k tomu určené. Za opravdu katastrofální však považuji jazykovou úroveň práce. Autor se opakovaně dopouští 
hrubých pravopisných chyb, a to dokonce i v samotném názvu práce (ČESKÉ Republiky). Namátkou lze uvést 
Uherský brod, Egyptská policie či Koruna (ve smyslu Kč). Autor nezvládá správně používat pomlčku a 
spojovník, dělá překlepy (např. bezúhonný občas) a chybuje v interpunkci (chybějící čárky a mezery). Celá práce 
kvůli tomu působí dojmem, že ji autor odevzdal, aniž by po sobě ji přečetl. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Ačkoli se autor práce snažil splnit cíle, které si stanovil v tezích, a téma ho nepochybně velmi zajímá, práce kvůli 
formálním nedostatkům a opakovanému porušování pravidel českého pravopisu celkově působí amatérským a 
odbytým dojmem.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč zkoumané tituly před rokem 1989 až na výjimky neobsahovaly reklamu? 
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! 
 


