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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: Červenková, Kateřina  
Název práce: Mediální obraz postupimské konference v dobovém československém tisku 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Suk, Pavel, PhDr. 

Pracoviště: Krajský úřad Plzeňského kraje, interní doktorand FSV UK Praha 
 
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) 
      
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
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 3 
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)  
      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Diplomantka přistoupila ke své práce zodpovědně a splnila svůj vytčený cíl. Podrobně analyzovala na vybraných 
dobových denících zprávy o Postupimské konferenci. Přesto se dopustila některých faktografických chyb nebo 
nepřesností. Kapitulace nacistického Německa byla sice podepsána v Remeši  7. 5. 1945, ale v platnost vstoupila 
až 8. 5. 1945 (str. 6). Velmi nepřesné se jeví tvrzení, že se v září 1938 "rozpadala vládní koalice" 
v Československu, stejně tak, že protektorát měl po 15. 3. 1939 "autonomii". (str. 8-9). Reinhard Heydrich nebyl 
jmenován říšským protektorem, ale zastupujícím říšským protektorem po dobu "nemoci" protektora von 
Neuratha. (str. 9). Diplomantka se též zmýlila v osobě prezidenta USA, zaměnila Franklina Delano Roosevelta 
(32. prezident v letech 1933-1945) za jeho otce Theodora, též amerického prezidenta (26. prezident v letech 
1901-1909) str. 14. Polemizovat lze též např. s názorem, že Svobodné noviny byly "nestranické". U redaktora 
Miroslava Galušky (např. str. 33) bylo vhodné zmínit, že se jedná o budoucího významného politika "Pražského 
jara" a tehdejšího ministra kultury a generálního komisaře československé účasti na Světové výstavě  v 
Montrealu v roce 1967, v Ósace v roce 1970 a v Seville v roce 1992. Nicméně to v žádném případě nesnižuje 
hodnotu předložené bakalářské práce a úsilí, s jakým diplomantka ke zpracování přistoupila. Co se týče 
gramatické stránky práce, překlepy se objevují výjimečně. Výhrady je možné mít pouze k názvu bakalářské 
práce, protože Postupimská konference by měla být psána podle platných pravidel českého pravopisu s velkým 
písmenem, jelikož se jedná o název události.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


