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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) 

      

 

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 B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

      

 

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 A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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 A 



 

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

      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Marie Majdičové nabízí velmi zajímavý pohled na vesnické noviny v období kolektivizace a 

prostřednictvím obsahové analýzy ukazuje, jak zásadní bylo v tomto procesu definování konkrétního nepřítele, 

v tomto případě tzv. kulaka. Práce má velmi solidní úvodní kontextovou část, ve které autroka pracuje s naprosto 

dostačujícím konvolutem odborných zdrojů, které dokáže vhodně a kriticky využít. V části věnované vesnickým 

novinám se nabízela možnost využít i další, vcelku bohatou "literaturu", která je na naší fakultě k dispozici, a to 

jak ve formě závěrečných prací, tak ve formě "dobových" materiálů, které k problematice vesnických novin 

vydával např. Novinářský studijní ústav. Nicméně i takto je kapitola pro potřeby textu dostačující. Lze jen 

litovat, že uzavření archivů z důvodu epidemie koranaviru znemožnilo obohacení práce hlubším archivním 

výzkumem.  

Kapitola metodologická je pro účely analýzy dostačující a autorka zde pracuje se základní literaturou oboru 

(Sedláková, Hendl). Samotná analýza se může z hlediska reliability jevit lehce problematicky, zejména vysoký 

počet výskytů v kategorii "nelze určit" naznačuje, že kategorie proměnných mohly být konstruvány vhodněji. 

Samotná analýza vykazuje velmi zajímavé výsledky, zejména v důrazu na téma kulaka.  Vyhodnocení 

jednotlivých výzkumných otázek je dostačující, nicméně v závěru bych ocenil širší propojení úvodní kontextové 

části s výsledky analýzy. Srovnání s politickými směrnicemi pro postup kolektivizace  a výsledky analýzy se zde 

přímo nabízí.  

Také po formální stránce je práce nadstandardní, a to jak v rámci práce se zdroji, tak z hlediska stylistického a 

gramatického. Zde se vyskytují skutečně jen drobné nedostatky, např. v chybných koncovkách a v interpunkci. 

Práce obsahuje velmi zajímavé přílohy, kódovací kniha bohužel chybí.   

 

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

5.1 Narazila jste v rámci výzkumu také na novináře, kteří tyto noviny připravovali? Můžete nám o nich něco 

málo říci? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum:                                                                      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.    

 


