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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
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: Jurčeková Petra   
Název práce: Mediální obraz událostí v Ústí nad Labem 31. července 1945  
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Bednařík Petr  

Pracoviště: katedra mediálních studií 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) 
      
 
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 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Do literatury by bylo možné zařadit ještě další publikace Tomáše Staňka, případně texty Jaroslava Kučery. 
Nevynechával bych ani publikaci Rozumět dějinám. Autorka využila publikace, na jejich základě podala kvalitní 
přehled situace německého obyvatelstva v Československu v létě 1945. Popsala také, jakým způsobem se v době 
válečně a těsně poválečné vyvíjela mezinárodní jednání o odsunu německého obyvatelstva. Jen jsem očekával, že 
na základě odborné literatury podrobněji zachytí průběh událostí 31. července 1945 v Ústí nad Labem, aby si 
čtenář více mohl udělat porovnání mezi mediální prezentací a realitou.      
 
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 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
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 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

3 



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 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
U odkazů na články by mělo být zřejmé, zda se jedná o agenturní zprávu. Stejně tak by u nepodepsaných textů by 
bylo dobré uvést zkratku NESG. Na str. 19 nejsou poznámky č. 6, 7 a 8. V odkazech na web by již v samotném 
textu mělo být datum využití webu. Je pouze v seznamu zdrojů. U odkazů na literaturu někdy chybí autor, 
případně rok. Práci by prospěla důkladná korektura. Jsou v textu některé chyby v psaní čárek (např. strana 17), 
ve shodě podmětu s přísudkem (např. strany 18, 19), v mezerách a tečkách. Seznam literatury by měl mít 
v jednotné formě používání typu písma. Domnívám se, že bohatší mohly být přílohy.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka mi nedala mnoho příležitostí jako konzultantovi, abych podobu její práce nějak ovlivnil. Domnívám se, 
že napsala solidní bakalářskou práci. Dobře využila odbornou literaturu, na jejímž základě napsala kvalitní 
historický přehled. Prostřednictvím analýzy Rudého práva a Předvoje ukázala, jakým způsobem tato periodika 
zkresleně informovala o ústeckých událostech. Domnívám se, že mohla podat ještě bližší charakteristiku 
Předvoje jako regionálního periodika, aby si čtenář udělal představu o jeho podobě. Některé texty Předvoje 
(například z 11 srpna) bylo možné ještě více rozepsat.     
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Bylo u textů v Předvoji zřejmé, kdo byl jejich autorem?   
5.2 Jak lze vysvětlit, že v Předvoji se objevila zmínka o statečnosti některých Němců při záchranářských 

pracích.  
 
 
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! 
 


