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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
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: Kacerovská, Soňa  
Název práce: Československá účast na Světové výstavě v Bruselu 1958 a její zobrazení v dobovém tisku 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Sládková, Hanka 

Pracoviště: IKSŽ 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) 
Práce Soni Kacerovské odpovídá schváleným tezím, pouze byla jako jedno ze zkoumaných periodik namísto 
časopisu Květen zařazena Kultura, což je v práci zdůvodněno (s. 85), zdůvodněno je i rozšíření zkoumaného 
období, obojí je vhodné.  
 
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 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Soňa Kacerovská rozebírá reflexi Expa 58 v dobovém tisku na základě kvalitativní analýzy. Vyhodnocení 
výzkumu předchází historický i kulturní rámec události (zahrnuje poválečný vývoj a uspořádání, historii 
světových výstav i československou účast na Expu 58) a teoretická část věnovaná zvolené metodě výzkumu. 
Autorka zpracovala množství materiálů, na základě kterých přiblížila politické, historické i společenské 
souvislosti tématu bruselské výstavy. Vytknout by se v tomto ohledu dala snad jen frekvence a rozsáhlost citací, 
které místy naprosto vyvažují vlastní text autorky.  
Stejně důkladně je zpracována část věnovaná kvalitativnímu výzkumu, ať už jde o přiblížení způsobu sběru dat, 
charakteristiku výzkumného vzorku nebo vlastní analýzu dat. K doložení sledovaných jevů a závěrů analýzy 
používá Soňa Kacerovská úryvky z dobového tisku.   
 
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 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
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) 

4 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Obě součásti diplomové práce jsou rovnocenné a podávají ucelený soubor informací. Při čtení bohužel ruší 
množství překlepů a chyb. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Analýza mediální reflexe Expa 58 je důležitá pro pochopení všech souvislostí úspěchu bruselského stylu. Práce 
Soni Kacerovské navíc důkladně přibližuje kontext bruselské výstavy (politickou situaci, historii světových 
výstav, soudobou společnost i koncepci československého pavilonu) i vlastní kvalitativní analýzu a závěry 
výzkumu dokládá množstvím úryvků z dobového tisku. Podává tak komplexní obraz "bruselského snu" a 
ukazuje vliv médií, která ho spoluvytvořila.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Posunulo zpracovávání tématu autorčino vnímání bruselského stylu a jeho odkazu? (podmínky vzniku 

expozice vs. realita "jednoho dne v Československu") 
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! 

 


