
UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta sociálních věd  

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Pružinová Kristýna   

Název práce: Mediální obraz oslav Prvního máje ve vybraných obdobích let 1948-1989 v československém 

tisku  

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Bednařík Petr  

Pracoviště: katedra mediálních studií 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) 

Cíl, technika a struktura práce odpovídají schváleným tezím.  

 

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 A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Autorka si vyhledala skutečně větší množství informačních zdrojů. Pracovala nejen s odbornými publikacemi, ale 

vhodně využívala i obhájené diplomové práce z různých vysokých škol, což dokládá její pečlivost při získávání 

informačních zdrojů. Jak se pohybovala v několika desetiletích, tak nebylo úplně jednoduché vystihnout hlavní 

charakteristiky politického vývoje Československa v každém desetiletí. Domnívám se, že ale autorka si s tímto 

úkolem velmi dobře poradila. V každé sledované dekádě přehledně a přesně ukázala podobu tehdejšího 

Československa. Autorka analyzovala vybraná periodika ve stanovených letech. Jasně si stanovila, jakým 

způsobem chce tuto analýzu realizovat. Bakalářská práce dokládá, že ke své analýze přistoupila opravdu velmi 

pečlivě, prostudovala zvolená periodika a v každém období dobře ukázala, jakým způsobem tisk psal o Prvním 

máji.   

 

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 A 

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 

A 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Není nutné mít nějaké připomínky. Autorka má vzorně připravený poznámkový aparát, který zcela odpovídá 

citační normě. Text má velmi dobrou jazykovou úroveň, bez nějakých chyb. Celkově má bakalářská práce i 

výbornou grafickou úroveň, kdy velmi vhodně jsou do textu zařazeny i obrazové přílohy, které ukazují podobu 

novin ve sledovaných letech.   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Kristýna Pružinová připravila dle mého pohledu svoji bakalářskou práci skutečně velmi pečlivě. Jako konzultant 

mohu prohlásit, že bych si přál, aby spolupráce vypadala vždy tímto způsobem. Autorka přípravu svého textu 

průběžně osobně konzultovala, zasílala mi napsané kapitoly a nenechávala dokončení práce na poslední dny před 

termínem. Napsala bakalářskou práci, která by ale mohla být i prací magisterskou, a to nejen rozsahem. Podařilo 

se skutečně velmi dobře ukázat, jakým způsobem tisk informoval o Prvním máji. Analýza je podrobná, kdy si 

autorka dobře rozmyslela, co vše chce sledovat. Ukazuje tak nejen způsob zpravodajství o oslavách Prvního máje 

v Československu, ale i texty o oslavách v zahraničí. Sledovala také využívání jazykových prostředků. Práce i 

přehledně prezentuje, jak dobová periodika pracovala s fotografiemi a kresbami při oslavách Prvního máje. 

Autorce se podařilo velmi dobře prezentovat, jak informování o Prvním máji procházelo určitými proměnami. 

Čtenář nalezne v textu i statistické přehledy zastoupení textů podle jednotlivých kategorií. Celkově tedy skutečně 

platí, že bakalářská práce je výborně připravená a zcela byly naplněny cíle z tezí.   

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 10. 6. 2019                                                                                          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! 

 


