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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) 
Práce byla oproti tezím upravena (rozsah výzkumného vzorku, vynechání "jazykové" kapitoly), ale tyto úpravy 
jsou opodstatněné a jsou ku prospěchu kompaktnosti 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 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) 
  
 
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 2 
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)  



Ve struktuře práce bylo možné zvážit rozsah kapitol věnovaných popisu zkoumaných titulů a jejich vydavatelů, 
která jsou dostatečně známá. Naopak rozhodnutí nezkoumat jazykové ..... je ku prospěchu práce, protože 
neodvádí pozornosti od hlavního předmětu zkoumání a práce je tak kompaktní obsahově i formálně.  
Formální i jazyková úroveň práce odpovídají nárokům na tento typ odborného textu. Stylistická úroveň je 
kultivovaná, práce je bez gramatických chyb a stylistických nedostatků, grafické přílohy jsou vzorně provedené    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Díky pečlivě připravené a provedené analýze může autorka formulovat celkem jednoznačně závěr, že v českých 
lifestylových časopisech stále ještě převažuje redakční obsah nad inzertními a reklamními materiály, nicméně 
vyjadřuje jistou skepsi v tom, jak dlouho tato převaha vydrží. Proto by ráda téma provázanosti inzerentů a 
redakcí a tedy vlivu inzerentů na obsah časopisů sledovala i nadále. V této souvislosti předkládá návrhy na další 
možná prohloubení svého výzkumu. Jeho zamýšlené pokračování  bude jistě prospěšné nejen pro výuku, ale i 
pro poznání vývojových tendencí současné české mediální scény. Při plánovaném pokračování doporučuji 
doplnit hloubkové rozhovory se šéfredaktory zkoumaných titulů i s jejich inzerenty.  
Práce po obsahové i formální stránce splňuje všechny náležitosti bakalářské diplomové práce, proto ji ráda 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně.  
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Zkuste prosím objasnit, jaký je rozdíl mezi pojmy propagační fotografie/materiál a reklamní 

fotografie/materiál, které ve své práci užíváte baz bližší specifikace? 
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! 
 


