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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ 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: Novotná, Petra  
Název práce: Zobrazení výstav Expo v Ósace (1970), Vancouveru (1986) a Seville (1992) v dobovém denním 
tisku 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Sládková, Hana 

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) 
Petra Novotná představuje tři ze Světových resp. Mezinárodních výstav prostřednictvím porovnání textů 
v denících Rudé právo a Mladá fronta resp. Mladá fronta Dnes. Údaje z deníků porovnává s dostupnou 
literaturou k tématu. Struktura a obsah práce odpovídá tezím. V úvodu práce autorka upřesňuje zařazení 
Vancouverské mezinárodní výstavy věnované dopravě. Vzhledem ke specializaci výstavy i prostoru, který jí byl 
věnován v dobovém tisku, jsou zajímavější části věnované Expu v Ósace a Seville. 
 
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 3 
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) 
Každé z výstav předchází výčet událostí daného roku a každé Expo doplňuje podrobný soupis údajů. Naopak 
naprosto chybí informace o denících, jejichž příspěvky o výstavách jsou srovávány a hodnoceny. Zejména 
v souvislosti s porovnáváním textů vzniklých před a po r. 1989 by bylo kvůli kontextu vhodné zařadit stručné 
představení deníků a jejich transformace. 
Ne zcela přesná je, myslím, interpretace některých událostí resp. textů ("V době perestrojky, v roce 1986, už 
jméno Sovětského svazu nepadalo tak často a v prvních náznacích se na stránkách zmíněných deníků začíná 
objevovat žurnalistika, která nemá za prvotní cíl kritiku „druhého tábora“, ale snaží se informovat o události v 
objektivnější míře (…)", s. 46). Jako odvážné mi připadá také hodnocení editorských zásahů. 
 
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 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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.) 

2 

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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka nijak nenaznačuje strukturu práce a přechází přímo ke zpracování jednotlivých výstav; chybí i 
upřesnění postupu a způsobu zpracování zdrojů.  
Kladné hodnocení si zaslouží pečlivé prostudování primárních zdrojů a obsáhlý poznámkový aparát. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Na rozdíl od důkladně zpracovaných dat k jednotlivým výstavám jsou nedostatečně představeny deníky, jejichž 
články autorka v práci rozebírá a hodnotí. Práce tak zůstává u zprostředkování textů k tématu Světových výstav 
dvou deníků ve třech různých letech, aniž by využila možnosti vyvodit z uvedených dat další souvislosti. 
Zpracování tématu ale odpovídá schváleným tezím a další rozpracování by zřejmě bylo předmětem navazující 
práce. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 nezařazení úvodu k porovnávaným deníkům (jejich představení a srovnání způsobu fungování před a po 

r. 1989) 
5.2 přínos rozdělení zpráv na Hard a Soft News podle typologie Gay Tuchmanové  
 
 
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! 

 


