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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Volčková, Dominika  

Název práce: Příprava a přijetí Ústavy z roku 1960 optikou československého tisku 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Cebe, Jan 

Pracoviště: 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) 

      

 

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 b 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu a 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů b 

 

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 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 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

a 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

c 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 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 zpracování tématu apod.)  

Závěrečná práce Dominiky Volčkové je ukázkou kvalitně zpracované bakalářské práce, která ve všech ohledech 

splňuje požadavky kladené na tento typ akademického textu. Po srozumitelné a přehledně zpracované kontextové 

části, v níž je čtenář na základě odpovídající (byť v případě "mediální" kapitoly jen základní) odborné literatury 

seznámen s genezí ústavy i se situací v oblasti médií, následuje část analytická. Ta se sice neopírá o žádnou 

konkrétní metodologii (metodologická kapitola koneckonců chybí), a jde tak spíše o subjektivní rozbor 

jednotlivých článků, tento rozbor nicméně vychází z autorčina poučeného úsudku a její vývody jsou ve většině 

případů jasné a logické. K práci tak lze mít jen minimum výhrad, které by navíc směřovaly spíše do roviny 

formální, kde čtenáře z plynulosti textu občas vyruší absence čárky či tečky (např. s. 21, 32. aj.), či občasné 

překlepy a formulační nejasnosti (s. 25 -  "osamocený druhý chlapec";  s. 34 -  v toce /v roce, s. 35 -  příspěvek z 

rubriku/y, s. 38 - v sobě okupace). Z hlediska faktického lze nalézt jen minimum nedostatků. Ministři jistě 

nepodali demisi 28. 2. 1948, Peter Colotka byl předsedou vlády, nikoliv jen předsedou a v roce 1960 již nutnost 

členství v novinářské profesní organizaci formálně pro výkon povolání neplatila ("O tom, že vydávání tiskovin v 

Československu bylo vázáno na povolení, novináři museli být sdruženi v profesní organizaci a každá redakce 

měla svého cenzora, se tu samozřejmě nezmiňuje.").  Tyto drobné nedostatky však nikterak nesnižují kvality 

textu jako celku a práci tak rád doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

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

5.1  

Čím si vysvětlujete nutkavou potřebu vymezovat se vůči již "historicky" překonané ústavě z roku 1920?  

5.2 Co víte o osobě Zdeňka Jičínského? 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Vyšší procento shody vyplývá především z přepisu  plného znění textu ústavy.  

 

 

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: 10.9.2020                                                                                          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! 

 


