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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 vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Dražilová, Veronika   
Název práce: Mediální obraz československé účasti na Světové výstavě v Montrealu 1967 v dobovém tisku  
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) 
Ve srovnání s tezemi snížila autorka vhodně po konzultaci s vedoucím práce počet sledovaných periodik. 
Změnila také strukturu práce, aby doplnila politické a kulturní souvislosti československé přípravy účasti na 
Světové výstavě v Montrealu.   
 
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 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka pracovala s velkým množstvím titulů odborné literatury. Využívala také zahraniční internetové zdroje. 
Přehledně a přesně popsala politickou a kulturní situaci Československa v 60. letech. V diplomové práci 
prokázala schopnost aplikovat odbornou literaturu. Podrobně popsala vývoj tradice světových výstav i samotnou 
akci v Montrealu. Po historické části autorka přistoupila k analýze vybraných periodik, kterou provedla velmi 
pečlivě. Zachytila postupně, jak jednotlivá periodika o výstavě informovala. Určitě byl vhodný výběr periodik, 
kdy vedle deníků autorka sledovala i kulturní periodika.       
 
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/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je koncipována dle rozdělení podle periodik. Autorka vyvozuje závěry na základě své podrobné 
analýzy periodik. Snaží se je vždy zařadit do celkového kontextu československé účasti na výstavě. Značný počet 
citací vložila autorka do poznámek pod čarou, což poněkud komplikuje čtení její diplomové práce, když je tak 
velké množství textu malým písmem v poznámkách. Zároveň ale chápu autorčinu snahu prezentovat co nejvíce 
konkrétních textů ze sledovaných periodik. Odkazy jsou provedeny dle citační normy. Jazyková i grafická úroveň 
práce jsou velmi solidní.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Veronika Dražilová napsala zajímavou diplomovou práci. V letošním roce jsem konzultoval tři diplomové práce 
o světových výstavách a s tímto textem jsem nejvíce spokojen. Znakem celého textu je viditelná velká pečlivost 
přípravy. Autorka pracovala celkem s deseti periodiky, což představovalo dost velký objem materiálu, který se jí 
ale podařilo dobře analyzovat. Čtenáři tak přehledně prezentuje výsledky své analýzy, jak jednotlivá periodika o 
Světové výstavě v Montrealu informovala. Je dobré, že autorka také přistupuje k vzájemnému porovnání periodik 
mezi sebou.     
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč byla asi věnována tak velká pozornost malému ohlasu vystoupení Karla Gotta 
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! 
 


