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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) 
Tereza Zapotilová měla při přípravě tématu práce bakalářské práce jasnou představu, čemu se chce v práci 
věnovat, téma jí evidentně zaujalo a teze bakalářské práce podle toho také zpracovala. Až v průběhu práce se 
ukázalo, že bude třeba vzhledem k velkému objemu článků ve vybraných populárně-vědných časopisech téma 
jak časově, tak tematicky zúžit. To autorka bakalářské provedla, vše následně pečlivě vysvětlila v úvodu práce. 
Domnívám se, že úprava tezí výsledné bakalářské práci prospěla.  
 
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 A 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka bakalářské práce pracovala s reprezentativním výběrem odborné historické i mediální literatury (české 
i německé), což nepochybně přispělo k dobré kvalitě práce. Poněkud, i když pochopitelnou slabinou, je 
nedostatek literatury věnovaný vybraným třem analyzovaným časopisům (History Revue, Živá Historie, Týden 
historie), kdy studentka pro jejich představení vycházela z webových stránek jejich vydavatelství a vlastní 
čtenářské-badatelské zkušenosti. Tam také je patrné jistá míra pozitivní sebeprezentace vydavatelství, jenže je 
zřejmé, že k této oblasti nám chybí sekundární literatura.   
 
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) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce   
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Text bakalářské práce je přehledný, autorka zpracovává jednotlivé tituly v chronologické posloupnosti a v 
závěru každé kapitoly shrnuje a hodnotí výsledky své analýzy. Tereza Zapotilová pracuje s poznámkovým a 
odkazovým aparátem velmi ukázněně, což je v případě analýzy obsahů článků věnovaných tématu postav 
habsbursko-lotrinského rodu velmi důležité. Z hlediska jazykového a stylistického je text na odpovídající 
úrovni.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předložená bakalářská práce je zajímavá svým tématem: sledování vybraných osobností habsbursko-lotrinského 
rodu ve  třech současných českých historických populárně-vědných časopisech. Jednotlivé tituly tvoří v 
chronologickém sledu samostatné kapitoly, v nichž autorka  podává  informativní přehled o publikovaných 
textech, všímá si redakčního přístupu   ke zpracování tematiky, hodnotí jazykovou úroveň, představuje 
obrazový doprovod, popř. doplňující boxy.Vzhledem k tomu, že autory časopiseckých textů jsou podle Terezie 
Zapotilové většinou renomovaní historici, nedochází příliš ke zkreslení historické reality, ale rozdíl spatřuje 
autorka v přístupu zpracování vlastního textu i grafické podoby. Jednotlivé redakce se snaží podle svého 
obsahového zaměření články přizůsobit charakteru předpokládaných čtenářů. Bakalářská práce Terezy 
Zapotilové je zajímavým mediálním, ale i sociologickým příspěvkem ke studiu médií. Ukazuje, nakolik mohou 
redakce odborně-polupárních časopisů nastolovat  čtenářům svou agendu. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
 
 
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 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! 
 


