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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) 
Student si dal za cíl podat v předložené MDP ucelený přehled a charakteristiku regionálního tisku na 
Mladoboleslavsku v období od roku 1945 do sklonku 60. let 20. století. Vytčený cíl byl splněn, struktura a 
technika práce  jsou v souladu s obsahem.   
 
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 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor předložené MDP čerpal v úvodních pasážích z obecné i regionální sekundární literatury. Jím podaný 
vstupní přehled a uvedení do dobového a územního kontextu plní svou funkci. Metodicky je práce zvládnuta 
dobře. Jedná se o původní, dosud systematicky nezpracované téma. Na Mladoboleslavsku tak byl učiněn výrazný 
krok k výzkumu místní mediální scény.   
 
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  1 
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 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu. Na cca 40 stranách nás pisatel srozumitelně uvádí do kontextu, jádro práce zabírá 
cca 70 stran. Autor charakterizuje jednotlivá regionální periodika daného období na vymezeném území (okres 
Mladá Boleslav). Časopisy přehledně člení na listy politických stran, vesnické a okresní noviny, závodní noviny,  
místní a společenské listy a další místní periodika. Hlavní text je adekvátně podložený nebo obohacený 
poznámkami pod čarou. Práce je psaná srozumitelně, závažné jazykové prohřešky (překlepy) nebyly nalezeny. 
Přílohy jsou v souladu s tématem a mají spíše doplňující, ilustrativní charakter.     
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práci považuji za zdařilou jak po stránce výběru tématu, tak po stránce zpracování materiálu a prezentace 
výsledků. Autor plasticky zachytil  krátké období "okleštěné" demokracie a komunistický regionální tisk v 
jednotlivých vývojových peripetiích od r. 1945 do r.1969. Pisatel se přitom snažil v rámci možnosti nastínit i 
pozadí tehdejší redakční práce. Předloženou MDP doporučuji k obhajobě bez podstatných výhrad.          
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Setkal se student při studiu materiálů se jménem Jaroslav Diblík?  
5.2 Je student na základě dosud získaných poznatků schopen podat základní informaci o tiskárnách na 

Mladoboleslavsku? 
5.3 Student si vytvořil představu o podobě regionálního tisku v poválečných desetiletích. Jak hodnotí dnešní 

regionální tisk, resp. existuje podle jeho názoru na Boleslavsku regionální tisk i dnes? 
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! 
 


