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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) 

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 známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Autor si vymezil dlouhé období, které sledoval. Z tohoto důvodu první část práce představují kapitoly, které 

nebyly úplně jednoduché na zpracování. Nejprve bylo nutné udělat základní charakteristiku vývoje 

Československa od 40. do 80. let podle jednotlivých desetiletí. Následně autor připravil životopisné kapitoly o 

Edvardu Benešovi. Současně také prezentoval základní vývoj médií v Československu v průběhu pěti desetiletí. 

Domnívám se, že na základě odborné literatury se mu podařilo napsat tyto kapitoly dost přehledně, obsahově 

přesně a přitom v odpovídajícím  rozsahu.  

Z předložené diplomové práce je zřejmé, že autor si skutečně svoji analýzu pečlivě promyslel. Stanovil si vstupní 

hypotézy. Dobře si určil, co bude ve vybraných denících sledovat a jakým způsobem. Analýza má kvantitativní a 

kvalitativní část. Autor zaznamenal základní údaje o četnosti výskytu článků o Edvardu Benešovi, které 

prezentuje podle jednotlivých deníků i dekád. V kvalitativní analýze sledoval způsob, jakým listy prezentovaly 

Edvarda Beneše. Texty si vhodně rozdělil na pozitivní, neutrální, negativní.     

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

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

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

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

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Struktura práce má vzhledem k tématu jasně chronologický charakter. Autor prokazuje zvládnutí terminologie 

oboru. Poznámkový aparát je proveden dle citační normy. Jen u publikací není nutné vždy znovu uvádět všechny 

bibliografické údaje. V práci zůstalo pár překlepů.    

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Byl jsem konzultantem bakalářské práce, kterou autor napsal o obrazu Edvarda Beneše v českém tisku v roce 

1948. V magisterské práci svůj časový záběr výrazně rozšířil. Domnívám se, že text ukazuje skutečně pečlivou 

přípravu. Autor si velmi dobře rozmyslel, jak bude provádět svoji analýzu. Text má jasná zjištění. Je ukázáno, 

jak v 50. letech převažovaly negativní texty o Benešovi. Očekávaně v roce 1968 můžeme zaznamenat posun 

k převažujícímu neutrálnímu zobrazení, které ale můžeme zaznamenat i za normalizace v roce 1978. Autor dobře 

ukázal, že i mezi sledovanými listy můžeme zaznamenat rozdíly. Před několika lety jsem se zabýval zobrazením 

Edvarda Beneše v normalizační filmové a televizní tvorbě, kde taky bylo zajímavé sledovat, jak byl Beneš 

ukazován při zachycení událostí, které KSČ zdůrazňovala ve své historii - smlouva z roku 1943, únor 1948. Jako 

konzultant bych chtěl zdůraznit, že autor by mohl být příkladem pro ostatní studenty v časovém  rozvržení 

přípravy práce. Již v únoru měl první verzi kompletního textu napsanou, takže jsme měli skutečně hodně času na 

konzultace. Dostatek času na přípravu se určitě projevil ve velmi kvalitní výsledné podobě této diplomové práce.      

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

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

 

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

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


