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POSUDEK BAKALÁŘSXE DIPLOMOVE PnÁCn

POZOR: V počítači vyplňujíe pouze do šediuých políček! Po jejich vyplnění hoíoujl posudek prusím vytiskněíe,
ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariútu příslušné katedry!

Typ posudku (,,kliknutím" zabížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucího práce ! Posudek oponenta I

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Markéta Veličková

Název práce: Jiří Hronek: biografická studie osobnosti, která se podílela naorganizacinovinářs§ich spolků
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Mgr. Kateřina Křenova
pracoviště: interní doktorand uI( Fsv Iksž

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení váahutezí apráce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

2. HODNoCENÍ OBSAHU VÝSLEDNE pnÁcn
Vyplňujte číslicí na škále l - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (edinečné a lynikající - qýborné - velmi dobré - dobré -

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu qýsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

3. HoDNocENÍ KONEčNE PoDoBY VÝSLEDNE pnÁcn
Vyplňujte číslicí na škále l - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 fiedinečné a lynikající - uýborné - velmi dobré - dobré -

vZTAIt scHvÁLENÝcrlrlzÍ A vtýSLEDNn pnÁcn
Odpovídá
schváleným
tezím

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné aje
vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné

- téměř hovuiící * zcelanedostatečné
Hodnocení zrrámkou

2,1 Relativní úp]nost zpracované literatury ke zvolenému tématu J

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ii aplikovat 4

2.3 zvláóníi zvolené technikv zoracováni materiálu 1

2.4 Losičnost rníkladu. oodloženost závěŇ 5

lne - teměř newhowlíci zcela nedostatečné
Hodnocení mámkou

3.1 sffuktura oráce 2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a oďkaztt 2

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 zaylastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení" navrhněte, aby
s autorem bvlo zaháieno disciplinárni řízení.)

2

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

5



3.5 | Oprávněnost a vhodnost příloh, erafická 2

l KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konklétní popis hlavních výtek)

4. SHR|IUJÍCÍ KOMENTÁŘ }IODNOTITELE (celkové hodnocení v}sledné práce, její silné a slabé stráLrrky,
původnost zpracováni tématu apod.)
Autorka jistě práci věnovala velké množství času, navštívila řadu archivů. Pokusila se vytvořit ucelenou studii o
novinářské osobnosti Jiřího řkonka. Autorka shromáždila řadu pomatků. Jak sama pŤizrrává, práce máíezerw a
otevírá cesty dalšímu studiu. To však není nedostatek textu a u bakalářské práce je to akceptovatelné. Námitku
mrám k v'ýsl§tu zobecňujících a hodnotících závěrů, jež autorka nedostatečně nebo nelogicky dokazuje (např. s.
5, první věta o narození J. Hronka s odkazem na fotograťri - Jakáje zde souvislost? Proč odkaz na fotografii?;
dále např. s. 25, druhý odstavec, poslední věta "Komise utvořená pro očistu novinářs§ých řad byla ne vždy
objektiví." - Jak to může autorka twdit? Nic takového v textu nedokazuje a neodkazuje se ani na sekundární
zdroje). Autorka také v textu přichazi s twzeními nebo zjištěními, které nejsou v kontextu předchozího textu
(např. s. 15, čt/rtý odstavec - o BBC zatím rcbyla mtíŇa a proč je tu, hned v úvodu z ničehož nic informace o
družce?). Mé hlavní \"lky i proto směřují na podle mého názoru špatnou jarykovou a stylistickou uroveň textu
(nejedná se zde o výtku vuči pravopisu). Autorka se příliš nechala ovlivňovat stylistikou a formulacemi
zahrnufých materiálŮ. Text tak není jednotrrý, objewjí se formulace, termíny a postupy běžné v češtině prvrrí
poloviny 20. století, jež slŤíďá původní autorčin text. Tam je ale patmá neprovázanost textu, nerespektování
tématicko-rématického sledu češtiny alogiky jazyka,víz např. s. 3, zejména dolní polovina stranky. V této
souvislosti bych vytkla také časté typografické chyby (např. odkaznapomámku pod čarou před interpunkčními
znaménky, použití uvozovek uvniř citací ve stejné podobě jako základni tvar, nefirnkční ťi tečky v úvození
použitých citací, nejednotnost v této oblasti je nad obvyklou míru přektepů apod.

5. oTÁzKy NEBo NÁvrĚrv, K NIMž sE pŘI oBHAJoBĚ DIpLoMANT Musí w.rÁoŘrr:
5.1 viz Shrnuiící komentář
5.2

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (,,kliknutímo' zabižktlte vybrané hodnocení)

výborně [ - velmidobře fi - aorre E - nedoporučujikobhajobě !
zDůvoDNĚNí v pnípanĚ NBnopoRučpNi

Datum:
i ú ,'rc,l

Hotový posudek vytiskněte, podepšte a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky nu adresu
sekretariútu příslušné katedrv !


