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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) 
Diplomová práce Jana Skály z hlediska obsahového plně naplnila cíle, které si autor v tezích předsevzal. 
Z hlediska uspořádání kapitol v práci se diplomová práce částečně liší od původního návrhu, což autor v úvodu 
řádně zdůvodňuje. Přesunutí rozhovoru s Josefem Donátem do přílohy celkovému vyznění práce  výrazně 
prospělo.   
 
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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
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)  
Diplomant vycházel ve své práci z dobře vybrané historické odborné i  regionální literatury, využíval archivní 
materiály ze Státního okresního archivu v Mladé Boleslavi, Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek i 
archivu Škoda Auto, pracoval také s internetovvými zdroji. Pro zpracování diplomové práce  využíval také 
periodický tisk. Jan Skála se snažil přistupovat ke zpracování materiálu nepředpojatě, kriticky vyhodnocovat 
dobové podklady. Diplomová práce je významným příspěvkem ke studiu poválečného regionálního tisku.    
 
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 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 1 



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.)  

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce zahrnuje poměrně rozsáhlé období, od samých počátků českého tisku na Mladoboleslavsku 
přechází výklad přes 19. a první polovinu 20. století k období, které představuje hlavní obsah práce: k novinám a 
časopisům, které vycházely v období let 1945 až 1969. Jedná se o poměrně velký soubor kvalitativně různých 
titulů, které se autor poměrně zdařile znaží čtenáři představit. Autor diplomové práce Jan Skála dobře pracuje 
s odkazovým i poznámkovým aparátem. Ocenit bych chtěla také zajímavou přílohu, včetně již zmíněného 
rozhovoru s Josefem Donátem, pamětníkem novinářské práce v regionu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Jana Skály Vývoj regionálního tisku na Mladoboleslavsku od roku 1945 do počátku 
normalizace představuje zajímavý a podnětný příspěvek ke studiu regionálního tisku ve druhé polovině 
dvacátého století.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


