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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Tittel Šimon  

Název práce: Vývoj grafické podoby tištěné verze Deníku od r. 1992 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Mgr. Slanec Jaroslav 

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) 

Autor se odchyluje od schválených tezí v úpravě struktury práce. Změny jsou však smysluplné a oddůvodněné a 

pro výsledek přínosné. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Obsah práce je v souladu s obsahem a cílem, který si Šimon Tittel vytkl. Naopak ještě práci rozšířil o strukturální 

změny redakce, vydavatele i majetkových skupin. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce C 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce C 



 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce Šimona Tittela odpovídá rozsahem a strukturou bakalářské práci. Místy je trochu kostrbatá, celkem bez 

chyb (našel jsem pouze 3). Bohužel postrádá hlubší srovnávací materiál k celkovému vývoji grafické podoby 

zejména pokud jde o obrazovou část. Prospělo by bývalo více ukázek ze staršího období, aby měl čtenář možnost 

reflektovat změny, ke kterým docházelo během sledovaného období. Pčínosem je naopak zaznamenání postřehů 

autora současné grafické podoby Deníku Jiřího Buška, sportovního redaktora Martina Mangla a IT odborníka 

Plzeňského deníku Zdeňka Šumy. Citace a použitá literatura odpovídají normě  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská práce Šimona Tittela odpovídá požadavkům na bakalářskou práci kladeným. Je jistě přínosem, že je 

věnována grafické stránce regionálního (i když celostátně působícího) tisku, který je stále spíše přehlížen a je 

jaksi na druhé koleji zájmu. Na druhou stranu je práce přece jen poměrně stručná. Popisované typografické 

změny by stálo zato více zdokumentovat obrazově pro názornější porovnání. Když píšeme o vizuální stránce, měl 

by jí být věnován také patřičný prostor. 

A ještě poznámka ke grafické úpravě práce samé: bohužel na stánkách se opakují sirotci, zbytečné díry v textu 

z důvodu ignorování dělení slov, což je škoda.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Nemám otázky 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 6. 6. 2018                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


