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

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

P�íjmení a jméno: Zde�ková Aneta   
Název práce: Volba Emila Háchy prezidentem a její mediální obraz v dobových periodikách na p�elomu let 
1938-1939 
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) 
Cíl, technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím.   
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logi�nost výkladu, podloženost záv�r� 2 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Literatura k období druhé republiky a tehdejším klí�ovým politickým osobnostem je dnes dost rozsáhlá. V textu 
by tedy jist� bylo možné využít i další tituly (nap�. knihy Jaroslava Meda o �eské literatu�e v období druhé 
republiky, pam�ti Václava �erného ad.). Autorka pracovala s literaturou velmi dob�e. S její pomocí popsala 
politický vývoj druhé republiky i osobnost Emila Háchy.  
Autorka analyzovala deníky z období druhé republiky. N�kdy by bylo nutné ješt� více rozebrat kontext, v n�mž 
texty o Emilu Háchovi vždy v ur�itém periodiku vycházely, aby bylo více z�ejmé, jaké politické postoje dané 
periodikum zaujímalo. Pak by bylo možné také podrobn�ji rozepsat, jak tato periodika v pomnichovské 
atmosfé�e hodnotila období první republiky. Autorka se ale zam��ila hlavn� na osobu Emila Háchy a podrobn� 
popsala, jakým zp�sobem byl prezentován v médiích p�ed svým zvolením i po nástupu do funkce.        
 
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 Struktura práce 2 



3.2 Funk�nost a p�im��enost poznámkového aparátu a odkaz� 2 
3.3 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 neoprávn�n� autorem 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 

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

4 

3.5 Oprávn�nost a vhodnost p�íloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení podoby výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je chronologická. Autorka odkazuje na všechny zdroje. Jen by m�lo být jednotn� vždy datum 
s m�sícem psaným �íslicí. Textu by ale každopádn� prosp�la ješt� jedna d�sledná korektura. Problémy jsou 
hlavn� v mezerách. Velmi �asto se stane, že mezera chybí. Mám pocit, zda pon�kud ve chvatu nebyl také d�lán 
seznam literatury. Historik Jan Gebhart je opakovan� psán jako Gebhat. Grafická úprava práce je velmi dobrá. 
Jen mohly být p�ílohou práce kopie n�kterých stran tehdejších periodik.       
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ� HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, p�vodnost zpracování tématu apod.)  
Bakalá�ská práce splnila cíl, který si autorka stanovila v tezích. Ukázala, jakým zp�sobem periodika 
zachycovala osobnost Emila Háchy. Patrn� se tento obraz nelišil p�íliš od charakteristik, které autorka nalezla 
v odborné literatu�e. Bakalá�ská práce ukázala, že periodika bez rozdílu politické orientace vítala volbu Emila 
Háchy prezidentem republiky.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM�TY, K NIMŽ SE P�I OBHAJOB� DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD�IT: 
5.1       
5.2       
 
 
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 a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu p�íslušné katedry! 
 


