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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: Güttnerová, Kristýna  
Název práce: Obraz let 1948, 1953 a 1968 na stránkách karlovarského tisku 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová Barbara 

Pracoviště:       
 
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) 
Autorka diplomové práce se drobně odchýlila od schválených tezí, což dostatečně zdůvodňuje .v úvodu práce. 
Oproti schváleným tezím vynechala Kristýna Güttnerová z analýzy rok 1968. S touto změnou jsem souhlasila, 
neboť rok 1968 zasahuje již do jiného časového období, jde o jinou historickou situaci. Navíc, bylo toto téma již 
zpracované. Zkrácení zkoumaného období vedlo k hlubšímu zpracování let 1948 a 1953 a práci jednoznačně 
prospělo.   
 
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 C 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
.Autorka diplomové práce vycházela především z respektovaných přehledových děl,  méně využívala tematicky 
zaměřené články (např. literaturu k roku 1948, 1953 či jednotlivým větším akcím, jako byla kolektivizace či 
Akce K apod.). Složitost s literaturou spočívá také v tom, že oblast karlovarska je v tomto období jen spoře 
zpracovanáé a archivní podklady mezerovité. Pokud jde o analýzu novinového materiálu je zpracovaná  na 
potřebné úrovni.  
 
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 C 



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.)  

B 

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 A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Poznámkový aparát tvoří především odkazy na citované novinové články. Je škoda, že autorka neuvádí autory 
textů nebo neuvádí do závorky neoznačeno. Bylo by patrné, zda jsou články podepsané či označené zkratkou 
nebo jsou uveřejněné jako anonymní, popř. převzaté. Práce je velmi pěkně graficky upravená, jednotlivé 
kapitoly, věnované analyzovaným listům, jsou uvozeny hlavičkami listů, popř. doplněny texty, občas i názornými 
kresbami, které jasně charakterizují dobovou regionální žurnalistiku. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Kristýna Güttnerová zpracovávala nelehké, avšak pro dějiny novodobých médií zajímavé a důležité téma, 
srovnávala čtyři periodika Karlovarského kraje v roce 1948 a 1953. Postupovala historickou analýzou, témata 
vždy dokumentovala dobře zvolenými ukázkami a svou prací je jí podařilo ukázat, jak politicky složité a 
rozkolísané bylo západočeské poválečné prostředí. Je škoda, že nebylo již možné více porovnat jednotlivá 
témata, kolik prostoru bylo např. věnováno sklářskému či hnědouhlelnému průmyslu, zda se psalo o osídlencích 
jen pozitivně či také kriticky apod. Ale i tak studentka své téma zpracovala pečlivě a na drobré úrovni. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1   
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: 20. 8. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


