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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) 
Autorka si výzkum a jeho vymezení dobře připravila, samotná práce schválené teze vhodně rozvíjí.  
 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Praktické zaměření práce je příčinou nižšího počtu zdrojů  odborné literatury. Její analýza je naopak dobře 
zvládnutá, včetně stručného historického ohlédnutí. Stejně tak lze ocenit nápadité vyhodnocení kvantitativních 
dat, které bere ohled na verifikaci vlastních zjištění. Logičnosti závěrů by napomohla přítomnost dedikované 
metodologické kapitoly. Například zmínka o hypotéze se poprvé objevuje na str. 18, kde autorka již hovoří o 
"daných hypotézách" apod. Samotné stanovení hypotéz ale lze hodnotit velmi pozitivně.   
 
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 1 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka práci velmi dobře zvládla také po formální stránce. Určitou výjimku představují horní indexy, které se 
patří až za interpunkci. Na některých místech se objevují sdělení, která nejsou podložená - zejména v souvislosti 
s profitabilitou jednotlivých periodik. V kontextu celého textu se ale jedná o drobnosti. Struktura kapitol je 
vyvážená, rozsáhlý úvod i závěr práce plní svou funkci. Práce je vhodně doplněna přílohami.      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Stručná bakalářská práce kolegyně Pelikánové poskytuje zajímavý vhled do specifického medicinského světa 
(trhu) prostřednictvím charakteristik konkurenčního prostředí jeho komunikačních platforem. V souvislosti 
s výzkumem publika formuluje autorka své hypotézy na základě dobré vstupní znalosti tématu, jeho provedení je 
proto zacíleno na skutečně relevantní témata. Samotné závěry pak předložené hypotézy potvrzují, autorka jasně 
prokazuje, že tištěná podoba B2B periodik ve zdravotnictví bude důležitá i do budoucna. Ocenit lze i vnější 
charakteristiky výzkumu - zejména skutečnost, že autorka byla schopna shromáždit podklady ve  spolupráci 
s ČLK a prosadit zařazení ankety do Tempus medicorum. Pro komoru (z povahy práce vyplývá, že 
data/výsledky výzkumu budou zřejmě analyzovány i mimo akademickou půdu) musí být mimo jiné zajímavé 
zjištění, že většina členů v podstatě nenavštěvuje její interntetové stránky. Bezchybné zvládnutí analytických 
technik a praktická využitelnost získaných informací umožňuje hodnotit tuto bakalářskou práci velmi pozitivně.                             
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Je možné, aby se ve vysoce konkurečním prostředí B2B časopisů ve zdravotnictví na trhu udržely 

všechny tituly, které v současné době vycházejí? Jaké jsou příčiny přetrvávajícího vydávání ztrátových 
titulů v tomto oboru? 

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! 
 


