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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) 
Diplomová práce odpovídá ve všech posuzovaných částech schváleným tezím, došlo pouze k rozšíření 
analyzovaného období, což však bylo ku prospěchu práce. 
 
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)  
V úvodní teoretické části autor nabízí důkladně zpracovaný vhled do výrobního procesu a vytváření grafiky 
časopisů, detailně popisuje vývoj na tuzemském trhu a vhodně pracuje se závěry z odborné literatury. Samotné 
téma práce je velmi přínosné a nastoluje řadu dalších otázek týkajících se důležitosti designu časopisů (ale i 
tištěných médií obecně) na vnímání média jeho čtenáři. 
 
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 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 

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) 
2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor důkladně analyzuje trh ekonomických týdeníků v posledních letech, své závěry opírá o přesná data 
prodaných nákladů a čtenosti jednotlivých týdeníků. Poznámkový aparát i jazyková a stylistická úroveň práce 
jsou na velmi slušné úrovni, pouze s ojedinělými chybami. Práci vhodně doplňují tabulky a grafy, stejně jako 
ukázky titulních stran týdeníků, byť ty mohly být ve větším formátu a nebylo by na škodu zařadit (klidně do 
příloh) i printscreeny vnitřních stran. U popisování jednotlivých rubrik časopisů by podle mého názoru bylo 
vhodné zařadit přehlednou tabulku s informacemi o tom, kdy která rubrika vycházela. U grafů zobrazujících 
prodaný náklad a čtenost by pak bylo vhodné zvolit jednotné měřítko pro všechny časopisy (a např. na str. 75 i 
pro stejný časopis - grafika působí dojmem, že u relaunche v roce 2011 došlo k výraznému propadu čtenosti, 
přitom je rozdíl pouze v řádu tisíců a jedná se při zohlednění chybovosti spíše o setrvalý stav). Poslední drobná 
výtka: u časopisu Profit chybí v přehledu šéfredaktorů období let 1999 až 2001. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce nabízí kvalitní analýzu dění na trhu ekonomických časopisů v České republice, je vidět, že 
autor se v oboru pohybuje a dokáže velmi dobře interpretovat závěry svého výzkumu.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Závěry práce ukazují, že změny designu vesměs nevedly ke zvýšení prodeného nákladu ani čtenosti. Má 

tedy v takovém případě vůbec význam tyto změny pravidelně provádět? 
5.2 V práci sledujete vliv relaunchů na prodaný náklad a čtenost. Jak se změna projevuje na příjmech z 

inzerce - nedělá se redesign spíše kvůli požadavku inzerentů? 
5.3 V grafech na str. 94 a 95 je zajímavý vývoj u předplatného a ostatního prodeje týdeníku Profit v období 

přelomu let 2010 a 2011. Co tenkrát zapříčinilo propad OP a prudký růst počtu předplatitelů? 
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! 
 


