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Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 
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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) 
Výsledná práce odpovídá 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 B 
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 B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Studentka ve své diplomové práci netradičním způsobem kombinuje historickou perspektivu a kvalitativní 
obsahovou analýzu médií postupy zakotvené teorie. Podobně netradičně volí ke zkoumání obecně známého 
(události srpna 1968 a následný vývoj v Československu) případovou studii fenoménu spíše okrajového či 
neznámého. Své volby také srozumitelně a přesvědčivě objasňuje. Výsledkem je z mého pohledu ucelené, 
vědecky poměrně zralé dílo, které představuje zajímavý historicko-mediální fenomén týkající se německé 
menšiny žijící v daném období v Československu. Pokud mohu posoudit, představuje autorka historické období 
a jeho klíčové aspekty věcně, systematicky a srozumitelně. Samotná analýza přináší konzistentní zjištění, která 
jsou v řadě aspektů překvapivá, a autorka je neopomíjí konfrontovat s historickými událostmi i širším 
společensko-politickým kontextem doby. Oceňuji především, že autorka neváhala postoupit ke složitější analýze 
(přestože pro ni výzkumná technika byla nová), když zjistila, že zkoumaný materiál ji umožňuje.   
 
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  B 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté B 



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.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je po formální stránce standardní, jen pokud jde o jazykové prostředky, nacházela jsem v ní větší množství 
překlepů, krkolomných vazeb (za všechny např. na s. 3 - "Nicméně k, pro tuto minoritu, zásadímu založení…") a 
nesprávně užité interpunkce. Rušivě na mě působilo také občasné užití publicistického stylu až stylistických 
klišé (na s. 17 se jich nacházelo velké množství - např. "kvitovat s povděkem", "proti srsti", "učiněno zadost", 
"na vlastní pěst" , "přešlapy" atd., ale ani jinde nebyly výjimkou). Z formálně-věcného pohledu by autorka 
neměla při prezentaci výsledků analýzy sklouzávat k náznakům ironizace dobového materiálu (např. užitím 
výrazů jako "elaborát" ve smyslu novinového článku, v textu se objevují i další zlehčující prvky), naznačuje to 
chybějící odstup od zkoumaného tématu.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomovou práci Petry Kokoškové považuji za oborově velmi přínosnou a zároveň zajímavou i pro širší okruh 
příjemců. Oceňuji především kombinaci různých perspektiv (politologické, mediální, historické) a to, že autorka 
přinesla detailní informace k dosud spíše opomíjenému fenoménu. Její práci navrhuji hodnotit jako výbornou, 
stupněm B (vzhledem k některým formálním jazykovým pochybením ji nemohu hodnotit jako výjimečnou).  
 
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 
      
 
 
Datum: 17. září 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

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

 


