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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

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: Adamus Jan

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

Příjmení a jméno: Sekera Martin
Pracoviště: xIKSŽ KMS 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)
Cíl práce  byl zachován, struktura práce vymezená v tezích byla rozvinuta v subkapitolách, oproti tezím byl 
zpřesněn název práce, jehož základ zůstal stejný, jen byly konkretizovány roky, v nichž bylo zkoumané téma 
analyzováno. 

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 2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Předložená bakalářská práce je postavena na výzkumu, k němuž znalost teoretických východisek zajišťuje 
literatura ze tří oblastí: dějiny lékařství, mediální dějiny se zaměřením na tisk a speciálně Národní listy, metoda 
obsahové mediální analýzy. Znalost dějin lékařství, kam spadá také téma tuberkulózy, je literaturou zajištěno 
bohatě, protože autor potřeboval sestrojit jakýsi "biogram" této nemoci, vývoje jejího zkoumání a léčení, stejně 
důležitá pro něj byla znalost Masarykovy ligy proti TBC, jejíž aktivita byla zapojena do hypotézy o vlivu na 
rozšíření prostoru věnovanému v NL TBC po první světové válce. Historická a mediálně historická literatura 
stejně jako literatura k metodě obsahové analýzy dostačuje autorovi k orientaci v kontextové znalosti 
zkoumaného titulu a ke korektnímu postupu při výzkumu; samozřejmě v úrovni diplomové by mohla být 
rozsáhlejší, ale zde jde o práci bakalářskou. Samotná empirie výzkumu je provedena správně, byť by možná 
mohlo být namítnuto, že volba kódovacích kategorií, které autor vybral po předběžném ohledání materiálu, je 
chudší, než by nabízela tato problematika. Analýzu a interpretaci jejích výsledků považuji za poměrně dobře 
zvládnuté, určité nedostatky je možné shledat v interpretaci výsledků analýzy, autor je příliš "přírodovědecky" 
(má medicinské vzdělání) strohý. Bylo by vhodné interpretaci prokládat citacemi z článků, jistě by z nich 
vyplynuly i jemnější významy a konotace (např. reference o Sovětském svazu a TBC).



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 2
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.)

2

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

3

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce je členěna v logickém sledu jednotlivých kroků celkové architektury textu, poznámkový aparát považuji 
za dobře zvládnutý, autor se nedopouští plagiátorství, v teoretických pasážích kompilační povahy je zřejmé, že 
jde o parafráze a shrnutí z použitých zdrojů. Po stránce jazykové jsem se setkal jen s překlepy, některá sdělení 
jsou formulovaná neobratně a příliš stroze.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Předložená práce se věnuje tématu modernizace společenského zájmu o jednu z tradičních nemocí a recepci 
tohoto zájmu ve významném periodiku, které samo tento společenský zájem spoluutvářelo formou 
strukturovaného zobrazování problematiky čtenářům. Smysl této práce spočívá v naznačení směru dalších 
výzkumů toho, jak se v minulosti i současnosti uplatňovala média v akcentování té či oné nemoci (či epidemie), 
s tím jsou spojeny otázky charakteru kampaní, vznikání společenských panik i politických propagand. Oblast 
vztahu mezi lékařstvím a mediální komunikací je celkově velmi střídmě zaměřená. Proto jde o užitečnou a 
půvosní práci. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Mohl byste před komisí podrobněji rozvést kategorii Příběhu a příkladově vyjasnit, co vše se pod ní 

ukrývá?
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!


