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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce   Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Jan Adamus       

Název práce: Tuberkulóza v agendě Národních listů 1861 - 1929      
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Junová Magdalena      
Pracoviště:     

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)
Jedna z předpokládaných kapitol byla v konečné podobě práce rozdělena, což je vzhledem k rozsahu 
zkoumaného materiálu pochopitelné.  

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor až v samém závěru, ve zhodnocení vykonané práce, zmiňuje technické překážky spojené s nedokonalými 
přepisy systému Kramerius, z nichž se ustavil korpus analyzovaných článků.
V páté kapitole, věnované metodě, autor uvádí: “V různých literaturách nejsou tyto postupy sjednoceny, uvádím
jednoduchý model se šesti kroky.” Nespecifikuje však ani “různé literatury” ani původ onoho “jednoduchého 
modelu”, jemuž věnuje tři stránky své práce. Seznámení s metodou by bylo vhodnější důkladněji podložit 
příslušnou odbornou literaturou, zvláště odkazuje-li autor na blíže neurčené koncepty a v celé kapitole má 
pouze tři odkazy na literaturu, z toho jeden historický.  

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce 1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

1

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

1



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Text zjevně prošel pečlivou korekturou, pouze naprosto výjimečně se objevily věcné či stylistické nepřesnosti 
(ginseng, phthisis – s. 1, R. T. H. Laënnec – s. 2, Spolek ke zřizování sanatorií pro tuberkulosní v zemích 
Koruny české – s. 8, díky – s. 28).
Poněkud nejednoznačně se autor vypořádal s gramatickou úpravou dobových názvů – například název Ligy 
většinou přepisoval dle současné normy na Masarykovu ligu proti tuberkulóze, ovšem v případě jejího věstníku 
již používá autentickou verzi “proti tuberkulose” (s. 27, 52). Nekonzistentně je rovněž zmiňován 
Československý spolek proti tuberkulose (s. 8 vs. 18). V případě názvů článků a citací ovšem práce zachovává 
původní pravopisnou podobu.
Příloha práce sestává z ukázek samotných textů a kódovacího archu i knihy, což je v práci tohoto typu 
nepochybně žádoucí.  

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Autor předložil tematicky i myšlenkově sevřenou a soudržnou práci, založenou na střízlivé kvantitativní 
obsahové analýze, jejíž výsledky byly interpretovány především skrze odborný kontext – jak si autor předsevzal 
v tezích, tak kvantitativní výstupy srovnal s vývojem a úspěšností léčby tuberkulózy, resp. s činností 
Masarykovy ligy proti tuberkulose. Reálnou možnost zodpovědně prokázat souvislost se snižujícím se počtem 
článků a ústupem nemoci ovšem sám autor ke konci práce popře: “pouhou obsahovou analýzou nelze přímo 
prokázat, že se tak děje pod vlivem Masarykovy ligy proti tuberkulóze. Lze to jen předpokládat.” (s. 43) Autor 
tedy k výsledkům vlastní analýzy přistupuje střízlivě a nepodléhá svodům k rychlým závěrům.  
Velká část práce se zaměřuje na seznámení s problematikou a metodou práce,další popisu analyzovaných 
jednotek a závěrečná, škoda že nejstručnější, interpretaci získaných výsledků.      

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Skutečně by při záznamu všech použitých výrazů označujících tuberkulózu docházelo ke zkreslení 

výsledků? Nevznikl by naopak zajímavý frekvenční slovník z korpusu analyzovaných článků? (s. 
21)     

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!


