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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 kontigentu u nás v letech 1968-1989 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová Barbara 

Pracoviště: 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) 
Autorka bakalářské práce v zásadě dodržela strukturu práce podle schválených tezí, rozšířila ji o krátkou 
kapitolu, věnovanou vývoji Československa v letech 1945 až 1968. Hlavní tři kapitoly z hlediska zaměření jsou 
vhodně zvolené. 
 
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 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Lenka Bernardová si zvolila velmi zajímavé téma, k jehož zpracování však téměř neexistuje žádná literatura, ani 
archivní podklady, z nichž by bylo možné čerpat. Pochopitelně se to týká především problematiky hlavní kapitoly 
bakalářské práce, tedy tisku sovětských vojsk v ČSSR. Nevztahuje se to na obecnou, úvodní kapitolu o vývoji 
v ČSSR po druhé světové válce se zvláštním akcentem na rok 1968. Tam skutečně autorka mohla využít daleko 
více sekundární literatury a kapitolu věcně prohloubit. 
 
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 4 
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 
4 



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) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Bakalářská práce by si na mnoha místech zasluhovala větší počet odkazů na literaturu či jednoduše  některé 
popisované jevy v poznámce dovysvětlit. Mám na mysli nejen první kapitolu, ale i  např. s. 28, kde by snad 
každý odstavec potřeboval odkaz, odkud to autorka ví, nebo doložit tvrzení doložit konkrétními údaji. Měl se 
uvést do poznámky alespoň odkaz na rozhovory, neboť takto je práce velmi nekonkrétní. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Lenka Bernardová odevzdala bakalářskou práci, která má místy poněkud specifický charakter. Je to dané tím, že 
přes úsilí, které autorka vyvinula se nepodařilo shromáždit adekvátní podklady. Nicméně se domnívám, že i tak 
je její bakalářská práce významným přínosem ke studiu médií této velmi zajímavé a dosud nezpracované etapy 
cizího armádního tisku na našem území.    
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Domníváte se, že by se v sovětských archívech našly k tématu nějaké dokumenty?  
5.2 S postupem času - nepřítomností pamětníků - bude možné někde noviny a časopisy sovětských vojsk 

umístěných na našem území ještě možné najít? 
 
 
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! 
 


