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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: Bernardová Lenka  
Název práce: Tisk v uzavřené komunitě ruského kontingentu u nás v letech 1968-1989 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Švec Štefan 

Pracoviště: IKSŽ 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) 
Autorka chtěla dle schválených tezí zpracovat vybraná periodika obsahovou analýzou. Vzhledem k nedostupnosti 
periodik však práce obsahovou analýzu neobsahuje. Změna je pochopitelná, není však v práci zdůvodněna ani 
obsáhleji vysvětlena.   
 
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 5 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce je převážně materiálová, věnuje se málo zpracovanému tématu, sama však narazila na nedostatek 
materiálu, s nímž se autorka pokusila vypořádat pomocí oslovování pamětníků. Autorka v úvodu a závěru mluví 
o hypotézách, které chce ověřovat, žádné takové hypotézy však až na jednu zmínku v závěru neuvádí. Velmi 
stručný a ne zcela konzistentní je výklad novodobé historie v úvodní části práce, uvádějící téma do dobového 
kontextu.   
 
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 5 
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 
5 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
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) 

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka necituje dle citační normy, seznam literatury v závěru práce není řazen abecedně ani jiným logickým 
způsobem, v práci jsou překlepy, nekonzistentní je např psaní jmen a iniciál atd.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Práce Lenky Bernardové má zajímavé a dobře vybrané téma. Zpracování tisku dostupného, případně dokonce 
tvořeného na vojenských základnách armády SSSR v bývalém Československu je však ne zcela vypovídající. 
Autorka se vzhledem k pravděpodobné nedostupnosti zkoumaného materiálu musela omezit na výčet periodik 
dostupných na ruských vojenských základnách. Informace se jí podařilo získat od několika bývalých vojáků, 
pamětníků přítomných na samotných základnách. Formální podoba práce není dotažená, práce by zasloužila 
dopracovat především tímto směrem. Pro práci navrhuji známku na škále dobře - velmi dobře dle předvedené 
obhajoby.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jaké všechny pokusy autorka podnika, aby se dostala k samotnému pramennému materiálu, 

k ruskojazyčným periodikům vycházejícím na základnách? 
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! 
 


