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Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Jirků Jan 

Pracoviště: KMS IKSŢ UK FSV (interní doktorand) 

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakříţkujte 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) 

Oproti schváleným tezím nebyla kapitola Československý tisk rozvedena do tří podkapitol, v nichţ mělo být 

charakterizováno vydávání denního tisku v sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech minulého století.  

Tato problematika však byla vhodně shrnuta do jednoho celku, výsledný text tudíţ nijak po obsahové stránce 

touto změnou neutrpěl. 

 

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 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloţenost závěrů 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autorka čtenáře nejprve seznamuje s historií praţského metra, přičemţ čerpá z relevantní literatury,  

dále se zmiňuje o dobovém kontextu a o způsobu vydávání denního tisku ve sledovaném časovém úseku,  

přičemţ také přibliţuje tituly, s nimiţ pracovala. Následně předkládá výsledky provedené analýzy,  

z nichţ vyvozuje odpovídající závěry. 

 

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 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

4 



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) 

6 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 5 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Pisatelka si vytyčila jasnou představu, jak bude práci strukturovat, čehoţ se drţela. Výsledná práce je tedy nejen 

informačně nasycená, ale i přehledná, k čemuţ přispívá také seznam všech sledovaných jednotek,  

který je umístěn na jejím konci (za přílohami). V některých pasáţích ovšem není jednoznačně patrné,  

z jakého zdroje byly předkládané faktografické údaje, které jsou v nich obsaţené, čerpány. Celkový dojem navíc 

výrazně kazí jazyková a stylistická úroveň práce, ale i její grafická úprava. 

 

- V textu zůstalo několik překlepů i různorodých pravopisných chyb - například: "Jako zcela nový dopravní 

prostředek pravděpodobně vzbudil mnohem větší mediální pozornost, neţ rok po sametové revoluci, kdy byla 

linka metra pouze prodlouţena a stránky novin zaplňovaly především politické změny." (s. 3) / "Primátor 

hlavního města Prahy František Štafa ocenil význam nové trasy pro celou praţaskou dopravu." (s. 34) /  

V rozhovoru oba vzpomínaly na všechna budování metra, která do této doby proběhla, dále se rozhovořily  

o pomyslném trojúhelníků přestupních stanic či dalších plánech ve výstavbě." (s. 34). 

 

- Objevují se v něm téţ chyby větné stavby - například: "Právě výtvarné stránce metra se Rudé právo  

také zabývalo, i kdyţ pouze okrajově." (s. 27) / "Opět na titulní straně informoval deník o metru dvěma 

fotografiemi a článkem Dílo století popisující průběh slavnostního zahájení, dále krátkým textem Hosté  

z Moskvy o sovětské delegaci a Praţská v provozu o nové stanici v hlavním městě SSSR." (s. 37) / "Po grafické 

stránce byla zkoumaná periodika, zejména celostátní deníky, velmi nepřehledné. (s. 41). 

 

- Častým jevem je také opakování slov místo pouţívání vhodných synonym. 

 

- Co se týče úpravy poznámkového aparátu, vyskytují se v něm různé způsoby řádkování a odsazení poznámek. 

 

- Ve výtisku, jejţ jsem měl k dispozici, jsou strany 10 aţ 23 vevázány převráceně. 

 

- Přílohy číslo 1 (s. 48) a 4 (s. 51) lze povaţovat za nezdařilé, neboť naskenovaný (či vyfotografovaný) text,  

který přinášejí, je téměř nečitelný. 

 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Přes výše uvedené připomínky doporučuji práci k obhajobě. Autorka naplnila cíle, které si v tezích vytyčila, 

takţe po obsahové stránce je moţno výstup povaţovat za povedený, avšak je nezbytné přihlíţet  

také k jeho jazykové a stylistické stránce, ke grafické úpravě i k pečlivosti při práci s přebíranými informacemi, 

proto navrhuji celkovou klasifikaci stupněm DOBŘE.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Ve kterém ze sledovaných období jste v analyzovaných denících zaregistrovala celkově největší mnoţství 

jednotek s tématikou vztahující se k praţskému metru, které vyzdvihovaly spolupráci ČSSR se SSSR? 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

               

 



              9. června 2011                                                                                            PhDr. Jan Jirků 

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


