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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

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: Blažek Radek

Název práce: Nakladatelství Odeon: současný profil a mediální obraz 

Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Čeňková Jana 
Pracoviště: 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)
Finální podoba odpovídá stanoveným tezím. 

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 1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je napsána fundovaně a je zřetelné, že se Radek Blažek materiálově dobře připravil. Pro svá odůvodnění 
využil i rozhovoru s Jindřichem Jůzlem, šéfredaktorem nynějšího Odeonu.  Nevěnoval se pouze edičnímu 
rozpětí současného Odeonu, ale hodnotil  i mediální ohlas produkce Odeonu roku 2013. Mám pouze drobné 
výhrady k některým výrokům, které jsou důsledkem menší znalosti jiných nakladateských produkcí a 
"literárních" webů: Literarum a podobné weby nelze hodnotit jako profesionální kritický web, svými 
přispěvateli si stojí mezi fanouškovským čtenářským webem a různě zaujatými literáty Vcelku je recenzní 
rubrika nízké úrovně a převažují nakladatelské anotace. Poté nakladatelství Host nevydává převážně severskou 
literaturu, ale zaměřuje se také na novou českou prózu a poezii (viz Knihy roku Magnesie litery 2012, 2013) a 
literárněvědné publikace.

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 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

1

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Radek Blažek napsal svou práci svěžím a neotřelým stylem, využívá i různých rčení. Citační norma je 
sjednocena a náležitě dodržena. Oceňuji i vhodně volenou přílohu, považuji vývoj značky Odeonu a 
typografické úpravy knih za zajímavý vklad práce o odeonské produkci. Pouze mám malou výtku k hodnocení 
grafické úpravy knih za socialismu, je také většinou za precizní a nápaditá; každý ročník dělal jiný úpravce,
námatkou např. Klub čtenářů Odeon Oldřich Hlavsa (1984) nebo v ročníku 1988 obálky Petr Poš a typografii 
Václav Kučera.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Bakalářská práce Nakladatelství Odeon: současný profil a mediální obraz je výborným příspěvkem k poznání 
úrovně edic a děl významné nakladatelské instituce s dlouhou tradicí. Její významnou součástí je mediální 
ohlas produkce roku 2013, který je obohacen i o hodnocení čtenářů zejména ze známého webu Databáze knih. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Který z analyzovaných titulů produkce Odeonu 2013 jste četl a považujete jej za zajímavý?
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!


