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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: Buchtová, Martina   
Název práce: V�rná stráž v letech 1946-1948, týdeník Svazu �ech� z Volyn�  
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 a 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 2 
2.4 Logi�nost výkladu, podloženost záv�r� 3 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracovala s odbornou literaturou, která se v�nuje historii voly�ských �ech�. Na jejím základ� podala 
p�ehled vývoje p�esídlení voly�ských �ech�. Poukázala na jejich situaci v Sov�tském svazu. Mohlo být více 
literatury k d�jinám �eských médií v uvedeném období, aby bylo z�ejmé, v jakém mediálním kontextu �asopis 
fungoval. Autorka využila jen publikaci Milana (nikoliv Miroslava) Drápaly. Ve své práci popsala základní 
vývoj periodika V�rná stráž a jeho pohled na n�které povále�né politické otázky. Domnívám se, že ale bylo 
možné se u n�kterých záležitostí pustit ješt� do podrobn�jšího výkladu (nap�. vztah voly�ských �ech� 
k Sov�tskému svazu a komunist�m).   
 
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� 3 
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 
3 



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.) 

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

2 

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 p�ehledná. V poznámkovém aparátu by autorka m�la u nesignovaných materiál� dávat na 
za�átku zkratku NESG. a pracovat s kurzivou u názvu periodika. Stejné platí pro názvy knižních publikací. Je 
škoda, že autorka do textu neza�adila xerokopie n�kterých stran V�rné stráže, aby si �tená� ud�lal p�edstavu, jak 
dané periodikum v�bec vypadalo.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ� HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, p�vodnost zpracování tématu apod.)  
Autorka si zvolila zajímavé téma své bakalá�ské práce. V�novala se periodiku, o n�mž máme velmi málo 
informací. Je pouze pár historik�, kte�í se v�nují problematice života voly�ských �ech� v povále�ném 
�eskoslovensku. P�itom jde o velmi pozoruhodnou otázku, jak probíhalo p�esídlení voly�ských �ech� do rodné 
zem� jejich p�edk�. Autorka mi�uje také v analýze V�rné stráže, že realita �asto neodpovídala slib�m, které 
voly�ští �eši p�i p�esídlení do �eskoslovenska dostali. Je tedy dob�e, že p�edložená bakalá�ská práce poukázala 
na �asopis V�rná stráž. Jist� by v budoucnosti bylo možné ješt� více prohloubit analýzu tohoto periodika.    
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM�TY, K NIMŽ SE P�I OBHAJOB� DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD�IT: 
5.1 �emu lze p�i�íst fakt, že se V�rné stráži do února 1948 poda�ilo být periodikem, které se nep�iklonilo 

k n�které politické stran�.  
5.2 Na str. 28 je uvedeno, že dluh �tená�� za V�rnou stráž byl 760 tisíc korun, což mi p�ijde jako dost velká 

�ástka. Lze tuto výši n�jak objasnit.  
 
 
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! 
 


