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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)
Teze byly při zpracování tématu respektovány, jen byly v dílčích kapitolách struktury práce dále rozvedeny. 
Určené metody práce byly použity a z cíle práce nebylo sleveno. 

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 3
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 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
K tématu diplomové práce by bylo možné doplňovat řadu dalších odkazů na literaturu, což je dáno jejím 
poměrně širokým časovým i tematickým záběrem. Cestopis 19. století je např. i důležitým faktorem proměn 
časoprostorových představ lidí, což je jako badatelské téma podepřeno samostatnou linií výzkumných studií. 
Z hlediska přístupu mediálních studií by měla autorka více podepřít teoretickou kapitolu o obsahové analýze. 
Samotná aplikace poznatků a vodítek pocházejících z použité literatury je v pořádku. V seznamu pramenných 
zdrojů, resp. v textu práce je uváděno, že Index NL je uložen v Archivu Národního muzea. Nikoli, je 
v Knihovně národního muzea, o čemž svědčí i uložení autorkou dokumentované fotograficky v příloze práce. 
Metody použité autorkou k naplnění zadání práce jsou různé. Historický popis kontextu doby je stručná 
kompilace ze sekundární i pramenné literatury, kvantitativní analýza byla využita přiměřeně cíli práce, přičemž 
volba kategorií je výsadou autorského přístupu, s nímž lze prakticky vždy subjektivně polemizovat  - např. 
struktura kategorie Hlavní tematické linie může být diskutabilní, protože se některé její součásti podle mého 
názoru překrývají: např. "vlastenecká" má silnou spojitost s "názorotvornou" nebo "negativisticky xenofobní". 
Takže tato kategorie asi mohla být vymezena jinak a případně doplněna samostatnou kategorií "názorotvorné 
zaměření" - to by pomohlo více k interpretaci cestopisné tematiky z pohledu hodnotové preference NL 



demonstrované veřejnosti prostřednictvím cestopisné agendy. Největší rezervy spatřuji v metodě kvalitativní 
analýzy. Kapitola jí věnovaná je povrchní, dlouhé časové období (byť zkoumané jen pomocí sond, nikoli 
kontinuální analýzou po jednotlivých ročnících NL) by poskytlo více zajímavých poznatků pro subtilnější 
otázky vztahující se k přístupu a motivaci jednotlivých autorů, k přesunům jejich geografického zájmu, 
k vnímání cestopisného tématu vyjádřeného svébytnými stylistickými prostředky. Ze svého pohledu za 
nejazjímavější považuji kapitolu, která je postavena na komparativní metodě a srovnává oba základní prameny 
práce: NL a Index NL. Tu považuji za zdařilou a zásadně přínosnou, protože ukazuje, do jaké míry 
koresponduje redakční (rejstříková - indexová) paměť NL s publikovaným obsahem. A to je důležité vodítko 
pro další badatele, kteří s "Indexem" budou zacházet.

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 2
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 
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.) 

2

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

4

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Víceméně nemám výhrady k terminologii a poznámkám a citacím, nevidím významnější prohřešek. Pokud se 
objeví, je zjevně poplatný chvatu při dokončování práce a je povahy formální (např. při citaci článku ze 
sborníku je jednou In plus název sborníku, jindy In: ). To je asi i důsledek absence poznámky číslo 62. Přílohy
jsou funkční, samozřejmostí je kódovací kniha pro ověření zpracování kvantitativní analýzy, cenný je přehled 
autorů cestopisů. Co však nelze pominout je občas hodně nápadná nedbalost gramatická, příklady: pravidelně 
se opakující v celém textu práce opomenutí čárky před vztažným poměrem výčtu a upřesnění k hlavní větě : 
formálně uvozené "a to". Dále překlepy nebo zanedbání konečné jazykové redakce, kdy v textu zůstávají slova 
jako pozůstatek jiné než výsledné formulace: "Jako …zdroj informací se "i" osvědčily "i" v mnoha studiích 
zmiňované…". "Cílem práce (bylo) důkladně popsat "a" rukopis…." "Výsledky analýzy popíši "v" "a" 
představím společně s porovnáním indexových údajů…" Stylistika: "….strukturu práce jsem "ošetřila"…." 
"…objevování českých "luhů a hájů"…", "rozklíčovat", "vypíchnout". Tyto formulace buď nepatří do 
odborného textu, anebo je považuji za rozvolněné publicismy s devalvovaným obsahem ("rozklíčovat"). 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Autorčin úkol byl obtížný z jednoho hlavního důvodu - byla první, kdo se pokusil proniknout do unikátního 
pramene, který je autentickým pozůstatkem redakční praxe NL. "Index" je natolik komplikovanou 
"databankou", že zadat jeho analýzu jako hlavní téma diplomantovi by bylo velmi rizikové. Proto jsme 
s autorkou přijali kompromis, zaměřit se na jednu ze složek obsahové agendy NL a konfrontovat ji s 
"Indexem". Proto jsou vlastně dva výsledky práce. Jednak zmapování cestopisné agendy, formou sondy, jednak 
demonstrace toho, jak lze pracovat s pramenem "Index". Tato demonstrace je názorná, věrohodná, autorka do 
značné míry vystihla různé zvláštnosti orientačního systému "Indexu", a to podle mého názoru velmi chytře, 
s porozuměním i vcítěním do doby, v níž "Index" vznikal. Takže práce má v sobě zjevný originální náboj a 
informaci využitelnou pro jiné badatele, současně by byla mnohem lepší, kdyby byla autorkou více časově 
"dotovaná".

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Bylo by možné a účelné "Index" zpracovat do formy počítačové databáze?
5.2 Jestliže jste prokázala určitou míru proporční diference mezi evidencí publikovaných článků v Indexu a 

mezi skutečně publikovanými články, je tedy Index pro badatele důležitý? Kdy? 
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!




