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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce  Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Havlíček, Tomáš

Název práce: Transformace médií na příkladu vzniku médií veřejné služby v zemích bývalého Východního 
bloku 
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Cebe, Jan
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)

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor odstranil faktické chyby z předchozí verze práce a doplnil text o další relevantní literaturu. Z obsahového 
hlediska proto text prodělal značný kvalitativní posun. Vytknout lze snad jen některé drobnější faktické chyby, 
či spíše "nedořečenosti". Např. v pasáži, kde autor hovoří o Úřadu pro tisk a informace, sice uvádí ČÚTI a 
FÚTI, nezmiňuje však, že existoval i SÚTI pro Slovensko. Text je přitom postaven tak, že uvádí situaci 
v Československu, a z tothoto hlediska by informace o slovenském úřadu neměla chybět.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 2
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
1



vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

3

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Po formální stránce působí práce přehledně, má jasnou strukturu  a výklad je vhodně doplněn grafikou. 
V minulé verzi práce se autor dopouštěl častých prohřešků proti pravopisné normě. V předložené verzi textu již 
frekvence těchto chyb klesá, přesto lze však ještě nalézt chyby v interpunkci a především pak v psaní 
malých/velkých písmen u přídavných jmen (sovětské, československá atd.). Tyto chyby pak někdy ovlivňují i 
obsahové vyznění textu. Autor například ve větě uvádí spojení "Československá tisková agentura", což 
naznačuje, že se jedná o oficiální název organizace. V období normalizace, k němuž se text vztahuje, však u 
nás žádný takový subjekt neexistoval, z dalšího textu navíc vyplývá, že autor měl na mysli ČTK. Domnívám se, 
že v textu, předkládaném opakovaně, by se již takovéto nedostatky objevovat nemusely.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Ačkoliv text stále vykazuje dílčí nedostatky, došlo oproti předchozí verzi ke značnému posunu. Autor odstranil 
závažné faktické chyby a doplnil práci o další odbornou literaturu. Po formální stránce by si však text ještě 
zasloužil určitou revizi. Práci však rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
5.3
5.4

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

výborně –  velmi dobře –  dobře –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

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

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




