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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Šírová Tereza   
Název práce: Zmizení letadla s československými hokejisty v roce 1948  
  
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Bednařík Petr  

Pracoviště: Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK  
 
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 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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka bakalářské práce využila literaturu k danému tématu. Vhodně ji v textu aplikovala. Podařilo se jí podat 
kontextový přehled o naší hokejové reprezentaci v roce 1948. Popsala na základě literatury události spojené se 
zmizením letadla s hokejisty. Její výklad je logický. Doplnit by bylo možné pasáž o mediální scéně v roce 1948. 
Samotnou analýzu periodik provedla autorka odpovídajícm způsobem.     
 
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 2 
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 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

2 



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 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je logická. Domnívám se, že poznámkový aparát je funkční a zcela přehledný. Obsahuje údaje 
dle citační normy. Jazyková úroveň práce je solidní. Do textu autorka zařadila mapku letecké katastrofy, fotky 
hokejistů, rozhovor s Augustinem Bubníkem. Možná mohly být zařazeny i xerokopie textů z novin.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Letecká katastrofa našich hokejistů v roce 1948 asi nikdy nebude zcela objasněna. Autorka ve své diplomové 
práci zachytila, jakým způsobem referoval o události dobový tisk. V průběhu našich konzultací jsem zaznamenal 
pozitivní fakt, že autorku zvolené téma skutečně velmi zaujalo. Snažila se proto nalézt maximum možných 
informací. Důkazem může být její pátrání po upřesnění typu letadla, kterým naši hokejisté letěli. Velmi také 
oceňuji, že učinila rozhovor s Augustinem Bubníkem. Byl jsem spokojený s tím, jak přistoupila k analýze 
periodik. Vhodně si na začátku stanovila vstupní hypotézy a po provedení analýzy na jednotlivé otázky v závěru 
odpověděla. Výsledky zpracovala i do podoby přehledných tabulek a grafů. Podařilo se jí postihnout i absurditu 
doby, kdy v médiích nebyl ani náznak, že by hokejisté nelegálně opustili republiku, ale přesto komunistický 
režim s jejich rodinami nakládal jako s rodinami emigrantů. Ve své bakalářské práci autorka určitě splnila cíl, 
který si stanovila v tezích.              
 
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


