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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 c 

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 c 

 

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  c 

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 

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)  

      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Vojtěch Tesárek se dnes tolik populární téma konspračních teorií pokusil uplatnit i na období první republiky. 

Vybral si k tomuto účelu tři modelové kauzy z tohoto období a za pomoci kvalitativní analýzy dvou vybraných 

novinových titulů (Národní listy a Lidové noviny) se pokusil ukázat, jak o těchto kauzách referovala dobová 

média. Domnívám se, že zejména v případě Gajdovy aféry se ukázalo, že vybrané tituly se na modulaci 

veřejného diskurzu podílely vcelku aktivně, stejně tak tomu bylo i v případě domnělé syfilitidy Jiřího Stříbrného, 

i když zde by se v rámci současné terminologie dalo hovořit spíše o hoaxu.  

Teoretická část práce, v níž se autor vypořádavá s charakteristikami různých forem manipulativní komunikace, je 

opřena o solidní konvolut odborné literatury, v rámci části kontextové (tj. pohled na vybrané kauzy očima 

soudobé historiografie) si autor do jisté míry vypomáhá i populárně naučnou literaturou faktu, nicméně se 

domnívám, že základní rámec daných kauz  je i tak vyložen srozumitelně a bez výraznějších rozporů. V případě 

dobové charakteristiky vybraných listů bylo jistě možné využít i novějších a dobově nezatížených zdrojů. 

Vzhledem k sizuaci v době vzniku práce lze ocenit i jistý, byť omezený, archivní exkurz. V závěru práce mohlo 

dle mého názoru dojít k silnějšímu propojení s částí teoretickou.  

Po formální stránce vykazuje text větší  množství překlepů,  v rovině gramatické a práci s interpunkcí si autor až 

na několik zaváhání  (objetí - obětí) vede lépe. Vzhledem k zaměření práce by bylo vhodné vyjasnit psaní spojení 

první republika (současný úzus se kloní k malému "p"). 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm C. 

   

 

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

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:                                                                      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.    

 


