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Prosíme Yás o stručné a vÝstižné odpovědi na následuiící otázky:

1. odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá v plném rozsahu uvedenému zadání

z.Iakhodnotíte předloŽenou diplomovou práci z hlediska struktury anávaztlosti jednotlilých
ěástí práce, případně jejich úplnosti?
Autorovi se podďilo adekvátním způsobem propojit jednotlivé části práce' které jsou

zpracovány přehlednou formou a logicky na sebe tavazují. Struktura je lystavěna úplně, při
zpracování dílčích kapitol autor rozpracoval jednotlivé aspekty.

3 . Záldadní zhodnocení diplomové práce:
Autor se ve své ptáci zabývá aktuálním tématem, kdyŽ se pokouší zjistit jaký osud čeká na

tištěná média. V úvodu práce autor připomíná období před nástupem nových médií' Další část
je věnována tištěným médiím po nástupu nových médií a poslední část se zabyvá budoucností
tištěných médií, se ďetelem na média česká.



-

4. ]iné poztatky, kíitické připomínky:
Větší pozornost by si zaslouŽilo rozpracování části věnující se budoucímu směřování

Žurnalistiky' zvlaště té tištěné. Velmi zEímavéby zde byly postřehy např.: Hamanna, Puppise'
Franklina, Picarda' Gavendy' Massee' z českÝch pak např. Čermaka nebo Šmída.

5' Uved'te, zdaav kteqfch častech přináší diplomová ptáce nové poznatky?
Diplomová práce kompilativním způsobem shrnuje potřebné informace v oblasti tištěných

médií a jejich postavení na madiálním trhu. Přéínos je možno spatřovat v tom, že práce
shrrruje iďormace, postřehy' které by jinak čtenář musel sloŽitě vyhledávat v knihormách, na
intemetu.

6. laká jecharakteristika výběru a využitístudijních pramenů?
Student prostudovď literaturu, odpovídající zadání v potřebném rozsahu, snad mohla bý

více r'yuŽita literatura zalvantčnl věnující se dané problematice.

7' Hodnocení fotmální sttanky (azyková stránk4 formální zpracování):
Jazyková i formální stránka práce odpovídá poŽadavkům kladeným na tento typ práce.

8' Jaký je způsob vyuŽití práce (publíkace, praktícké rryrržití)?
Práci je moŽno \:vužít pro iďormování veřejnosti o budoucím vyvoji v oblasti tištěných

módií.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně' velmi dobře, dobřen neryhovující)
''velmi dobře''

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


