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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 

podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry. 

 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Dražilová, Veronika  
Název práce: Mediální obraz československé úasti na Světové výstavě v Montrealu 1967 v dobovém tisku 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Sládková, Hana 

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) 
Práce sleduje texty o Světové výstavě v Montrealu v denním tisku a časopisech a až na zdůvodněné nezařazení 
jednoho z deníků odpovídá schváleným tezím. Technika i struktura práce jsou vhodně zvolené a Veronika 
Dražilová je využívá k zprostředkování a hodnocení mediálního obrazu československé účasti na Expu 67. 
 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka nabízí dostatečný kontext pro zasazení tématu do souvislostí - interpretaci a srovnání textů předchází 
přiblížení politické situace 60. let, dění v kultuře a stavu médií i historie světových výstav. Důkladně je popsáno 
Expo Montreal 1967, okolnosti příprav i samotná expozice. V praktické části pak Veronika Dražilová shrnuje u 
jednotlivých deníků a časopisů veškeré texty, které byly Světové výstavě v Montrealu věnovány, přibližuje 
jejich rozsah i formát, fotografie apod. a vlastní shrnutí doplňuje konkrétními citacemi zajímavých pasáží. U 
každého z deníků i časopisů přitom předchází stručné představení periodika. Ve shrnutí k porovnávaným 
periodikům pak autorka na základě uvedených informací hodnotí míru objektivity, přístup k informacím i 
způsob jejich zpracování. 
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Hodnocení jednotlivých textů není zjednodušující, autorka velmi dobře pracuje s literaturou i primárními zdroji, 
problematičnost "relevance objektivity" zmiňuje už v úvodní části (s. 37) a vysvětluje v závěru práce (s. 103).  
U jednotlivých periodik by bylo v rámci jejich představení vhodné zmínit náklad, už proto, že čtenost mohla do 
jisté míry určovat míru pozornosti, která byla textům v těchto periodicích věnována oficiálními místy. 
Jako přehnaný by se možná mohl jevit poznámkový aparát, citace jsou ale voleny účelně, Veronika Dražilová 
uvádí ty, které jsou zajímavé stylem, informacemi nebo způsobem vyjadřování. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Veronika Dražilová zpracovala téma Expa 67 velmi pečlivě a práce má kromě praktické části, která přináší řadu 
dat a možnost srovnání, dobře zpracovanou teoretickou část přibližující kontext doby a výstav, československé 
kulturní politiky a mediální scény 60. let. Velmi přínosné jsou také závěry práce a hodnocení autorky (s. 71-74, 
s. 99-102), ze kterých je patrné důkladné pochopení zpracovávaného materiálu i okolností, ve kterých vznikal.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 souvislost specializace periodika (Výtvarná práce, Architektura ČSSR) a výše nákladu s četností 

cenzurních zásahů a otevřeností kritiky  
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


