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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Tereza Juráková  
Název práce: Proměny médií v Novém Jičíně a okolí v obdobé 1945 až 1948 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová Barbara 

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) 
Tereza Juráková si předsevzala pro bakalářskou práci zpracovat regionální mediální problematiku z období let 
budování nové poválečné obnovy pohraniční oblasti -  Novojičínska. Domnívám se, že se autorce podařilo velmi 
pěkně svůj cíl naplnit.    
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Jak autorka v úvodu práce píše, je skutečně první, která se úkolu zpracování dějin vývoje tisku v období let 1945 
až 1948 na Novojičínsku chopila. Pracovala se základní obecně historickou a mediální literaturou, ale především   
s řadou titulů regionální literatury, spíše všeobecného zaměření, s archivními podklady a dostupnými periodiky 
ze sledovaného období. Využila i odborně zaměřené internetové databáze. Tereza Juráková zvolila historicko-
sociální analýzu a pokud mohu soudit, podařilo se jí téma velmi dobře zpracovat do logického a dobře 
promyšleného celku.  
 
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 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 1 



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

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

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je logická, uvádí mediální problematiku do kontextu politické, ekonomické i sociální situace 
pohraniční oblasti let 1945 až 1948 na Severní Moravě. Autorce se podařilo na konkrétním příkladu 
Novojičínska ukázat složitosti budování nových  základů periodického tisku. Všechny formální náležitosti 
bakalářské práce Tereza Juráková dobře splnila. Příloha práce tvoří významné obsahové rozšíření práce a 
překračuje tak běžný pouze ilustrativní charakter.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Terezy Jurákové Proměny médií v Novém Jičíně a okolí v období let 1945 až 1948 představuje 
významný přínos ke studiu regionálního tisku let 1945 až 1948 a ukazuje na konkrétním příkladu budování 
nového českého tisku složitosti proměnu pohraničních oblastí po vysídlení německého obyvatelstva. Práce má 
logické členění a je materiálově velmi dobře zpracovaná. Ocenit bych chtěla i zmínky o závodních časopisech, 
stejně jako pokusy o zjištění biografických údajů k osobnostem listu Kravařska.    
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Domníváte se, že jsou dnešní tištěná média v daném regionu na výrazně jiné profesionální úrovni než byla 

ta, kterými jste se v práci zabývala? V čem spatřujete rozdíl?  
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


