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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Francová Pavla  
Název práce: Německý podzim roku 1977 očima Rudého práva a Frankfurter Rundschau; srovnání prezentace 
teroristických útoků v českém a německém levicovém deníku. 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Končelík Jakub 

Pracoviště: KMS IKSŽ UK FSV 
 
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) 
Navzdory obtížné situaci při formulaci tezí, kdy nebylo zřetelné, zda a v jaké formě se podaří diplomantce získat 
pramenný materiál, se posuzovaná bakalářská práce bez významnějších odchylek tezí drží. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
V relaci ke standardu bakalářských prací sestavila autorka vyčerpávající soubor literatury k tématu a 
kvalifikovaně s ní pracovala. Výklad je plynulý, přirozený a v rámci možného čtenáři z podstaty sledovaného a 
popisovaného jevu jinak obtížně stravitelné poselství dostatečně zpřístupňuje – v tomto směru odvedla autorka 
výbornou práci. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V případě bakalářských prací až nevídaně precizně zpracovaný poznámkový aparát stejně jako rešerše 
relevantních článků v příloze zaslouží výslovné ocenění. Autorka cituje bezchybně, nezanechává ve čtenáři 
pochybnosti a v této rovině je její práce s textem vynikající. 
Zároveň je ale třeba též připomenout, že by textu prospěla pečlivější závěrečná jazyková korektura. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka prokázala schopnost shromáždit poznatky, přehledným způsobem je utřídit a kultivovaným způsobem 
nabídnout čtenáři. Posuzovaná bakalářská práce je obsahově originální a považuji jí za přínosnou pro studium 
dějin českých médií. Pavla Francová bezezbytku prokázala, že ovládá schopnosti a dovednosti příslušné 
odbornému diskurzu, její bakalářská práce svým zpracováním a obsahem splňuje požadovaná kriteria, a proto ji s 
radostí doporučuji k obhajobě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Pavla Francová patří k vzácné skupině diplomantů, kteří svou práci konzultují a píší průběžně a hotovo 

mají s dostatečným předstihem. A jsou za to při obhajobě vytrestáni mlčením – jako konzultant se již 
nemám nač zeptat, protože jsme vše již probrali. Abych mlčení předešel, dovolím si alespoň nabídnout 
téma do rozpravy: Pavlo, jaký obraz si podle vašeho náhledu odnesl o činnosti RAF čtenář Rudého 
práva? Z Vaší práce vyplývá, že Rudé právo (resp. tvůrci materiálů ČTK) sice sympatizovalo s podstatou 
"odporu", ale snažilo se držet si odstup od jeho "realizace" – působil na čtenáře (případně na Vás) tento 
výkladový rámec důvěryhodně, uvěřitelně, přijatelně? 

5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


