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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) 

Ve srovnání s tezemi došlo k mírným úpravám ve struktuře textu.  

 

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 B 

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 si vyhledala odbornou literaturu k historii Sovětského svazu, vztahu Československo - SSSR a rovněž k 

historii českých médií s akcentem na počátek 90. let. Na základě těchto informačních zdrojů napsala přehledné 

úvodní historické kapitoly. Je pochopitelně značně obtížné provést soustředění informací k delšímu období do 

kapitoly. Bylo by možné ještě v textu rozšířit informace, které se týkají vztahu Československa a SSSR v 

meziválečném období a v době 2. světové války. Mohlo by být ještě více informací k pobytu sovětských vojsk v 

Československu v období normalizace. Je ale skutečně v tomto směru otázka, kde určit tu přesnou hranici 

prezentovaného množství informací. Při konzultacích tezí i samotné bakalářské práce jsme hodně s autorkou 

mluvili o tom, které události roku 1991 v Sovětském svazu do své analýzy zahrne. Hledala ideální sestavu 

událostí. Domnívám se, že se ve výsledku podařilo dát dohromady ty události, které skutečně vystihují tu cestu k 

rozpadu Sovětského svazu. Autorka analyzovala deníky Rudé právo, Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. Z textu 

je zřejmé, že je velmi pečlivě prostudovala. Vyhledala si všechny relevantní články. Myslím si, že pak bylo opět 

dost obtížné zpracovat je takovým způsobem, aby bylo vše pro čtenáře přehledné. Při konzultacích jsem dával 

návrhy, kde je nutné ještě něco dovysvětlit pro správné pochopení události a jejího obrazu v médiích. Ve 

výsledku se domnívám, že se autorce podařilo u všech sledovaných událostí zachytit jejich mediální obraz.   

 

  

  

 



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 B 

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 A 

 

 

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

Struktura práce je dost přehledná, protože vychází z chronologického přístupu, autorka postupuje v souladu s 

tím, jak probíhaly události roku 1991. U některých zmiňovaných osobností by pro další čtenáře bylo možné uvést 

i biografické poznámky. Celkově je v textu dodržena citační norma. Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi 

solidní. Oceňuji také celkovou grafickou úpravu textu, kde je jistě vhodné, že autorka zařadila také skeny 

některých titulních stran.     

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka odevzdala bakalářskou práci, v níž vycházela ze schválených tezí. Domnívám se, že se jí podařilo 

naplnit stanovené cíle. Ukázala přehledně, jakým způsobem Rudé právo, Mladá fronta Dnes a Lidové noviny 

informovaly v roce 1991 o událostech v Sovětském svazu. Prezentovala také komentáře k tamnímu vývoji, které 

periodika publikovala. Zajímavé jsou i zmínky o obavách, které čeští komentátoři viděli pro Československo při 

rozpadu Sovětského svazu.  Autorka ukázala, jaké byly rozdíly v přístupu deníků, kdy lze i v roce 1991 sledovat, 

že redakce periodik mají jiné názorové zázemí (u Rudého práva jistě vycházející už z 80. let), jakým způsobem 

nahlížet na vývoj v Sovětském svazu a jaké jsou důvody jeho rozpadu.     

 

 

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 Antiplagiátorské programy neukazují u textu vyšší shodu.  

 

 

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: 5. 9. 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 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! 

 


