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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Jandová Hana  
Název práce: Analýza tiskových soudů v období 1. republiky na vybraných příkladech 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Sekera Martin 

Pracoviště: IKSŽ . KMS 
 
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) 
Cíl práce, technika odpovídají tezím. Ve výsledné struktuře práce však oproti tezím došlo k vypuštění plánované 
analýzy příkladu tiskového soudu německé žurnalistické osobnosti. V práci to není zdůvodněno, nicméně to není 
pro výsledek práce zásadní nedostatek. 
 
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) 
Použitá literatura zahrnuje výběr ze vztahující se literatury primární (dobové práce zejm. Hrabánkovy) a 
sekundární (zejména odborné práce z právní problematiky od 90. let 20. století). Pro potřeby práce dostačující, 
nicméně by prospělo nezapomínat i na užitečné práce starší, jako například ďvě statě Ladislava Soukupa 
z Právněhistorických studií 2. pol. 80. let 20. století, které podávají ucelený přehled vývoje tiskového práva 1848 
- 1938. A dále meritorní rozbor autorů Malé - Kreče - Štěpána: Konfiskační praxe 1918 - 1938, Sborník 
archivních prací 16, 1966, č. 2, s. 315 - 365, který archivní dokumentaci ukázkově analyzuje. Jinak práce 
prozrazuje dobrou orientaci autorky v nesnadné problematice. Stěžejní část práce jsou čtyři vybrané soudní 
případy a jejich popis na základě archivních spisů. To je provedeno pečlivě a přínosně.  
 
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 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) 

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka prokázala schopnost odborného vyjadřování, formulace problému i interpretace, jakož i zvládnutí práce 
s citačním aparátem. Vytknout lze poněkud vyšší, i když ne tragické, množství překlepů (např. Obsah - 4.2, s. 10 
pozn. 17, s. 14 řádek 7 a 22, s. 16 řádek 8, s. 20 řádek 9, s. 21 pozn. 65, s. 22 pozn. 68, s. 23 řádek 3 a 7). Přílohy 
a grafická úprava v pořádku.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Oproti názoru autorky se nedomnívám (s. 5), že práce se zabývá tématem komplexně. Ve vymezení a úvodním 
přehledu možná, ale v provedení výzkumu jsou čtyři vybrané příklady pro tento cíl málo. Srovnání se 
současností, původně v tezích plánováno jako samostatná kapitola, v práce průběžně, bych nepřikládal velký 
inspirativní význam kromě teoretického srovnání. Politická situace státu byla v těchto dvou obdobích zcela 
odlišná. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč jste ustoupila od popisu soudního příkladu německé provenience? 
5.2 Slyšela jste někdy o institutu čestného novinářského soudu v rámci meziválečného Syndikátu?  
 
 
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! 
 


