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

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Sacher Tomáš  
Název práce: Transformace českých samizdatových periodik po roce 1989 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Sekera Martin 

Pracoviště: KMS IKSŽ 
 
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) 
Cíl práce, technika i struktura odpovídá tezím, odlišuje se v detailech. 
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce vyjadřuje velmi podrobnou autorovu obeznámenost s tématem, zaujetí, pečlivost a také možnost pracovat 
s autentickými materiály přímo v centru jejich zdroje - knihovna Libri prohibiti. S ohledem na cíl - sestavit 
bibliografickou příručku s dvojí časovou dimenzí (před 1989 a po 1989) vyžadovala práce vlastně dvojí pohled 
na historický kontext, aby celkové vyznění faktografické údaje zařazovalo do odpovídajícího komunikačního 
prostředí. K tomu autor vycházel z literatury, která odpovídá této potřebě. Samotný výzkum je proveden 
důkladně a kromě základních bibliografických údajů přináší nadstavbu - tj. obsahovou charakteristiku 
jednotlivých titulů umožňující jejich mezičasové srovnání. Práce sice navazuje na starší přehledové práce, ale 
překonává je a má tak nyní významné postavení v oblasti pomůcek pro studium ineditní literatury a jejího studia 
v období jejího přechodu do období komercionalizace mediální komunikace. 
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má pevnou a logickou strukturu, je opatřena přiměřeným poznámkovým aparátem, dodržuje citační normu. 
Jazyková úroveň je slušná, pravidelně se objevuje chyba ve spojení "má práce" - používá se "ve své práci 
jsem…", nikoli "v mé práci jsem…" Kromě nemnoha překlepů  bez výhrad. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Práci považuji za jedinečnou, což se při hodnocení magisterských témat stává málokdy. Její hlavní přínos je 
bibliografický a rejstříkový. Důkladností svého zpracování v podstatě tematizuje další podrobný výzkum 
založený na komparativní metodě.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Je možné zjistit a zkoumat, jak se kvantitativně i kvalitativně proměnila publika tohoto druhu časopisů? 
5.2 Máte představu o tom, jaká pozornost se této literatuře věnuje na středních školách? Případně do jakých 

tezí byste formuloval její interpretaci ve středoškolské látce? 
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


