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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) 
Diplomant se v předkládáné práci nevychýlil z rámce tezí, samotnou analýzu však (chvályhodně) rozšířil na delší 
časový úsek, než jaký byl původně předpokládaný. 
 
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)  
Cílem předkládané diplomové práce je popsat, porovnat a zhodnotit změny, které nastaly po provedení 
grafických relaunchů týdeníků Ekonom, Euro a Profit v období šesti let od roku 2006 do roku 2012 s jejich 
dopadem na změny strukturální a obsahové. V úvodní části textu předložil Ivo Čermák ucelený přehled 
nejběžnějších definic pojmů, se kterými se dále pracuje, od obecných konceptů (jako novinářský celek, časopis, 
relaunch), přes termíny z oblasti typografie a novinového designu až po prvky časopisecké grafiky. Dále 
charakterizoval český mediální trh a vymezil na něm pozici ekonomických týdeníků.  
„České ekonomické týdeníky prošly v uplynulých letech několika obsahovými i grafickými relaunchi. Výsledky 
těchto změn se ale jen minimálně promítly do vylepšení postavení týdeníků na mediálním trhu – zásadně nedošlo 
ani ke zvýšenému zájmu zadavatelů inzerce, ani vyšší prodejnosti či čtenosti.” To byla hlavní hypotéza, 
stanovená před samotnou analýzou. Vedlejší hypotéza pak zněla: „Ekonomická krize v druhé polovině první 
dekády 21. století postihla také český mediální trh, ekonomické týdeníky nevyjímaje. Na jejich tehdejší vývoj a 
směřování měla zásadní vliv.“ 
Pro ověření hypotéz posloužila data získaná ve výzkumné části, jež se věnuje analýze týdeníků Ekonom, Euro a 
Profit, jejich relaunchům ve zvoleném období, popisuje grafické i obsahové změny na vybraném vzorku periodik, 
zabývá se vývoji celkových prodaných nákladů a čtenosti týdeníků v období před jednotlivými relaunchi a po 
nich a zachycuje, jaký vliv dané změny měly na pozici periodik na mediálním trhu.  



Při analýze proměn periodik byly výtisky předmětných časopisů rozděleny do skupin spadajících do období před 
datem grafických a obsahových změn a po něm. Z tohoto vzorku pak Ivo Čermák vybral vždy deset výtisků tak, 
aby průběžně pokryly celé dané období. U sledovaných výtisků byly zkoumány vybrané aspekty grafického a 
typografického zpracování. Důraz byl kladen především na: 1. Titulní stranu, 2. Vzhled vnitřních stran, 3. Užité 
písmo, 4. Poměr a umístění fotografií, ilustrací a doprovodných grafických prvků ve vydáních před redesignem a 
po něm.  
Z výsledků analýz vyplývá, že provedené relaunche měly na celkové prodané náklady ve sledovaném období 
vesměs nepatrný vliv. V žádném ze zkoumaných období se prodaný náklad nezvýšil, prodeje se nejčastěji držely 
na velmi podobné úrovni jako před změnami. Stejně Čermák hodnoté i vliv grafických a obsahových změn na 
čtenost ekonomických týdeníků. Po žádném realunchi nedošlo k výraznému zlepšení.  
U všech tří ekonomických týdeníků v průběhu sledovaného období poklesly prodané náklady i čtenost. Jednou z 
příčin těchto poklesů byla bezesporu ekonomická krize, vliv ale mohly mít i další faktory, jako je např. 
konkurence a snazší dostupnost elektronických médií, změny preferencí konzumentů médií apod. Vedlejší 
hypotézu tedy nebylo možné jednoznačně potvrdit. 
Diplomant pracoval se třemi druhy pramenů. Jako podklad pro vypracování první části mu posloužila odborná 
česká, výběrově též cizojazyčná literatura, a to jak z knižní, tak i z časopiscké produkce. Ve druhé části práce, jež 
je výsledkem analýz vybraných časopisů, byly primárním zdrojem výtisky periodik ve sledovaném období. 
Jakkoli by jistě bylo možné zmínit další - zejména anglicky psané - tituly, domnívám se, že pro teoretický rámec 
zvoleného tématu jsou použité zdroje zcela dostačující, což ostatně vyplynulo i z častých konzultací 
s diplomantem. 
 
    
 
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 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 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Formální stránka diplomové práce nezasluhuje žádných kritických připomínek. Struktura je přehledná, závěry 
podložené a jasně formulované.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
V praxi se s relaunchi tištěných titulů setkáváme poměrně často (naposledy viz např. změna titulní strany 
Hospodářských novin). Téma předkládané práce je aktuální a "žité" a Ivo Čermák ho umně zasadil do kontextu 
odborných prací a dostupných i vlastní analýzou získaných dat. Prokázal tak velice dobrou schopnost napsat 
čtivý a vyargumentovaný odborný text a já vřele doporučuji jeho diplomovou práci k obhajobě a navrhuji ji 
hodnotit jako výbornou. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Co je podle Vás hlavním důvodem vydavatelských domů, jejichž analytici museli dojít ke stejným 

závěrům jako Vy, pro provádění relaunchů ekonomických titulů? 
5.2 Při pohledu na klesající náklady tuzemských ekonomických titulů: ztotožňujete se s chmurnými 

předpověďmi konce tohoto segmentu?  
5.3 Podléhají relaunche tištěných titulů nějakému "rozhodčímu ve věcech vkusu", příp. "módě"? Kdo ve 

vydavatelství pro ně obvykle určuje estetická kritéria?   
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! 
 


