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

Příjmení a jméno: Zdeňková Aneta  
Název práce: Volba Emila Háchy prezidentem a její mediální obraz v dobových periodikách na přelomu let 
1938 - 1939. 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Sekera Martin 

Pracoviště: IKSŽ - KMS 
 
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 práce a struktura odpovídají zadaným 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 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Literatura použitá v práci jako podklad k popisu politické situace k faktografické časové lince událostí je 
dostačující. Větší důraz měl být v práci věnován také informacím, které obsahuje literatura vykládající situaci 
v oblasti tiskového dohledu. To by asi také částečně vysvětlilo značnou unifikaci obsahů zkoumaných článků 
v různých listech. Možná by též práci prospělo, kdyby se analyzovaná matérie stala předmětem autorského 
abstrahování modelu medializace EH. Znamenalo by to vytvořit interpretační kategorie mediálních atributů jeho 
osobnosti a vlády. Např. atribut vzdělanosti (právní), atribut státnické rozvahy, atribut složitosti situace třetího 
prezidenta apod. 
 
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 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 2 



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) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura a stylistika jsou slušné, dojem narušují občasné pravopisné chy´by, např. s. 21 - "čtyřech" místo "čtyř", 
s. 40 "Hácha o osudný březen 1939" - má být "a osudný", s. 45 plzeňský dialekt - "…Háchovo mediální 
obraz…", s. 50 Gebhat - překlep Gebhart. V tabulkách přílohy nerozumím poznámce o pomlčce tam, kde byl 
mikrodokument Českého slova nečitelný. Autorka používala originály novin, mikrofilmy nebo digitalizovanou 
předlohu? Postrádám tento údaj plně vysvětlený. V případě nečitelnosti kopie lze půjčit i originál.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce se svou tematikou řadí k záměrům, které se zabývají tzv. medializací událostí či osobností. Popisná 
metoda, kterou autorka použila, je východiskem pro srovnání, které autorka rovněž podnikla, i když velmi 
stručně - došla ke značným podobnostem u jednotlivých titulů. Interpretaci bych si představoval hlubší, 
reflektující i jazykovou stránku článků (existovala ustálená slovní spojení ve vztahu k Háchovi a obraty 
procházející napříč vybranými tituly?)   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Objevila se ve zkoumaných titulech také odezva toho, jak reflektují Háchu jiné, nezkoumané tituly? 
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! 
 


