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POZOR: V po�íta�i vypl�ujte pouze do šedivých polí�ek! Po jejich vypln�ní hotový posudek vytiskn�te, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry. 
 
Typ posudku („kliknutím“ zak�ížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

P�íjmení a jméno: Kacerovská, So�a   
Název práce: �eskoslovenská ú�ast na Sv�tové výstav� v Bruselu 1958 a její zobrazení v dobovém tisku  
Autor/ka posudku 
     P�íjmení a jméno: Bedna�ík, Petr   

Pracovišt�: katedra mediálních studií, IKSŽ 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení 
není v práci 
zd�vodn�né a není 
vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Ve srovnání s tezemi autorka zm�nila vzorek studovaných periodik i sledované období. Zm�ny jsou v textu 
zd�vodn�ny.    
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine�né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt� akceptovatelné – tém�� nevyhovující  –  zcela nedostate�né) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 4 
2.3 Úrove� zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod p�im��ený cíli 3 
2.5 P�vodnost práce, p�ínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka pracovala s tituly odborné literatury, které se týkají politického vývoje ve sv�t� i v �eskoslovensku v 
50. letech. Domnívám se, že historický kontext je ale zbyte�n� podrobný. Rozsah skoro 20 stran mi p�ijde 
nadbyte�ný. Vynechána mohla být t�eba kapitola Neklidná Asie. V dalších kapitolách autorka na základ� 
odborné literatury popisuje p�ípravy a pr�b�h výstavy EXPO 1958. Zase bych m�l p�ipomínky k podrobnosti - 
strany 35 - 71. Pak se v�nuje mediální situaci, ale rozepsal bych fungování cenzury v tehdejším �eskoslovensku.  
Popis naší expozice mi p�ijde také zbyte�n� dlouhý a n�které pasáže bylo možné místo popisu nahradit 
fotografickou p�ílohou.  
Autorka zvolila kvalitativní analýzu. Vlastní analýza pak za�íná až na stran� 92 a zachycuje, jakým zp�sobem 
tisk informoval o jednotlivých aspektech výstavy.  O�ekával jsem ovšem, že z textu bude více patrné, jak o 
výstav� psala jednotlivá periodika. Autorka �adí za sebou jednotlivé citace, ale myslím si, že mohlo být více 
ud�láno rozlišení periodik. P�i této form� textu musí �tená� neustále p�eskakovat na poznámkový aparát, aby se 
dozv�d�l, které periodikum text publikovalo. Samotné shrnutí analýzy mi p�ijde vzhledem k rozsahu 
studovaných �lánk� dost stru�né.      
 



    
 
3. HODNOCENÍ KONE�NÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine�né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt� akceptovatelné – tém�� nevyhovující  –  zcela nedostate�né) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logi�nost struktury práce, podloženost záv�r�  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funk�nost, úrove�, p�im��enost poznámkového aparátu 4 
3.4 Dodržení cita�ní normy (pokud se v textu opakovan� objevují pasáže p�ejaté 

bez udání zdroje, hodno�te stupn�m 7. Pokud v textu zjistíte p�ejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávn�n� za vlastní zjišt�ní, nedoporu�te práci 
k obhajob� a ve „zd�vodn�ní v p�ípad� nedoporu�ení“ navrhn�te, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární �ízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úrove� práce (pokud je opakovan� porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodno�te stupn�m 7) 

6 

3.6 Oprávn�nost a vhodnost p�íloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu, ale jak jsem uvedl, tak jsem záv�ry o�ekával širší a podrobn�jší. Terminologii 
autorka zvládla. U citovaných publikací není vhodné stále opakovat úplný zápis. Ten sta�í jen p�i první citaci a 
poté je lepší již používat zkrácený záznam. �eskoslovenská strana lidová byl název, tak musí být velké �. U 
internetových odkaz� jsou n�kdy velké mezery mezi slovy. Velké výhrady musím mít k jazykové a stylistické 
práci. Text obsahuje p�eklepy, chyby v �árkách i ve shod� podm�tu s p�ísudkem. Tento fakt se podle mého 
názoru musí v celkovém hodnocení projevit. P�ílohou práce jsou n�které naskenované stránky z novin, ale 
myslím si, že bylo možné za�adit i fotografie našeho pavilonu z používaných publikací.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ� HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
p�vodnost tématu a záv�r� apod.)  
So�a Kacerovská napsala diplomovou práci o tématu, které ji viditeln� zaujalo. Myslím si, že nastudovala 
množství odborné literatury, kterou v textu využila. Jak jsem již uvedl, tak mi n�které pasáže p�ijdou zbyte�n� 
podrobné. Autorka provedla kvalititativní analýzu, prostudovala zvolená periodika a zaznamenala, jak se o 
výstav� EXPO 58 psalo. Domnívám se ovšem, že mohlo být p�ehledn�ji uvedeno, jak o výstav� informovala 
jednotlivá periodika. Mé celkové hodnocení snižuje množství p�eklep�. Text m�l p�ed odevzdáním projít 
skute�n� d�slednou korekturou.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM�TY, K NIMŽ SE P�I OBHAJOB� DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD�IT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborn�  –  velmi dob�e  –  dob�e  –  nedoporu�uji k obhajob�  
 
ZD	VODN
NÍ V P�ÍPAD
 NEDOPORU�ENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskn�te, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


