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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) 

Výsledná podoba práce se mírně odchyluje od tezí, což je dáno zúžením zkoumaných období z pěti na čtyři, což 

považuji za velmi účelné. Tedy nevidím zde problém. 

 

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 D 

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)  

Zaujalo mě, že se autorka  v seznamu literatury zcela obešla bez jediné publikace týkající se Karla Gotta, a že 

jich je! Rozumím, že knihy a filmy vzniklé za jeho života nemohly reagovat na jeho skon, ale nachází-li 

v nekrolozích a reportážích kolem pohřbu v Čechách i v Německu určitě Gottovy hodnoty, na které novináři 

poukazují, jistě se neobjevily znenadání a provázely ho celý život. Možná, že by určité odkazy k "obrazu Karla 

Gotta" budovaného před smrtí by mohly interpretaci výsledků přinést další rovinu. Nicméně neříkám to jako 

zásadní výtku, uvažuji nahlas o dalším rozměru magisterské práce.  

Daleko víc mi chyběla jakákoliv práce, která by se zabývala odchodem jakéhokoliv jiné megacelebrity (např. 

Robert Turnock: Interpreting Diana. Television Audiences and the Death of a Princess, 2000), neboť popularitu a 

tedy Karla Gotta a tedy i žal nad jeho odchodem už patrně v následujcíích třiceti letech nikdo nepřekoná.  

Jinak autorka použila relevantní literaturu směrem k výzkumným metodám, sestavila si přiměřený "soubor 

metod" relevantní k cíli. Původnost práce je evidentní, jejím přínosem podle mého je zejména ona komparační 

česko-německá vrstva, která se v případě Karla Gotta nedá opominout a vypovídá o jiných dvou "Gottech" na 

obou stranách hranic.   

 

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  A 

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) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Práce je napsána logicky a odpovídajícím odborným stylem. Neshledal jsem žádné stylistické ani pravopisné 

nedostatky, autorka pracuje s citačním aparátem jednotně a zdroje je tak možné zpětně dohledat.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Na práci oceňuji její komparační charakter, tedy ten přeshraniční. Dále to, že autorka uvážlivě vybrala okamžity,  

časová rozmezí, která zkoumala, protože jí hrozilo, že by se mohla materiálem zcela zahltit - viz referování 

Blesku následujícího půl roku. Dále oceňuji, že se autorka zdržela jakýchkoliv vlastních hodnocení 

vysledovaných prvků, ať už šlo o připomínanou Gottovu roli za normalizace, bohatství, chování/nechávání jako 

hvězdy, vztahu k dalším (ženy, Ladislav Štaidl, Karel Svoboda apod.). A nakonec to, že práce přináší komplexní 

obraz, jak bylo téma odchodu "národní legendy" zpravodajsky pokryto. To zůstane jako autentické svědectví 

přítomné chvíle a je to pádný příspěvek ke konstrukci (zprofanovaných) "mediálních obrazů". 

Nakonec moje čtenářská poznámka. Až u této práce jsem si uvědomil (!), že Karel Gott měl stejný monogram 

jako Klement Gottwald. Autorka v průběhu textu čím dál častěji používá pro zjednodušení zkratku KG, což mi 

evokovalo podobně triumfální odchod jiné, tentokrát dělnicko-komunistické legendy. Vždycky, když jsem na 

zkratku narazil, mě to napadlo a musel jsem si uvědomit, že to je jiný KG, tj. jiný božský element.   

 

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

5.1 Viděla jste film Olgy Špátové Malířové Karel? Pokud ano, nalezla jste v něm podobné hodnoty a prvky, 

které jste detekovala v tisku? Jak byly tam prezentovány? 

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 10%, což je dáno množstvím citací z autentického dobového tisku, resp. internetu 

 

 

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: 15. 6. 2021                                                                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.    

 


