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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Šírová, Tereza  
Název práce: Letecké a železniční nehody v ČSSR a ČR v letech 1960-2008 v denním 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) 
Cíl, technika a struktura práce odpovídají schváleným tezím.   
 
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 1 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce Terezy Šírové se vyznačuje velkou pečlivostí přípravy. Pracovala s odbornou literaturou 
k dějinám médií, jejich analýze i k leteckým a železničním katastrofám. Vedle toho využívala řadu internetových 
zdrojů, což bylo vzhledem k tématu její práce vhodné. Vysoce oceňuji práci s archivními prameny, kdy si autorka 
vyhledala archivní dokumenty v Národním archivu, Archivu bezpečnostních složek a Úřadu pro civilní letectví. 
Na jejich základě velmi přesně popsala jednotlivé katastrofy, jejich vyšetřování a určení viníků. Studovala 
vybraná periodika a právě kvalitní archivní výzkum jí umožnil, že mohla analyzovat, jaké přesné i mylné 
informace čtenáři o jednotlivých katastrofách získávali.     
 
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/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je chronologická dle jednotlivých leteckých a železničních katastrof. Autorka prokázala nejen 
zvládnutí terminologie oboru mediální studia, ale i perfektní znalost terminologie z oblastí letectví a železniční 
dopravy. Poznámkový aparát je proveden pečlivě. Oceňuji grafickou podobu práce. Autorka zařadila do práce 
řadu velmi zajímavých dokumentů z vyšetřovacích spisů (mapky, fotografie) a vhodně jsou přímo u jednotlivých 
neštěstí skeny přislušných článků z novin.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Tereza Šírová napsala dle mého pohledu skutečně velmi zajímavou diplomovou práci. Je pro konzultanta 
potěšující, když může pracovat se studentkou, která projevuje o své téma maximální zájem, což přesně platilo u 
této diplomové práce. Autorka se dlouhodobě věnuje oblasti letectví, zde si přidala i železniční dopravu. 
Provedla výborně analýzu sledovaných periodik. Přesně vždy u každé katastrofy ukázala, jaké informace čtenáři 
dostali. Současně také zachytila, které mylné informace byly publikovány. Její diplomová práce ukázala, jak se 
postupně zvyšoval objem informací, které deníky poskytovaly o katastrofách. Bylo určitě vhodné, že autorka do 
textu zařadila i katastrofy po roce 1989, protože lze tak dokumentovat výrazně proměny zpravodajství o 
leteckých a železničních neštěstích.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


