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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) 
Výsledná diplomová práce plně odpovídá plně záměru, který autorka formulovala ve svých tezích. Struktura 
diplomové práce je přehledná, uvážlivá a koresponduje dobře s cíli práce. Je zřejmé, že autorka k vypracování 
práce přistoupila již s dobrou předchozí znalostí problematiky, což se promítlo do ukázkově připravených tezí a 
následně do skutečnosti, že nebylo během vzniku práce nutné provádět zásadní korekce původního záměru, 
zvolených technik zpracování ani celkové struktury.  
 
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 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)  
Petra du Toit pracovala s dobře zvolenými tituly sekundární literatury, vyhodnocovala je s nadhledem a zřejmým 
kritickým odstupem  a velkou část textu opírá o pramenný výzkum. Je třeba konstatovat, že autorka kvalifikovaně 
přistoupila ke zpracování tématu práce a výklad, který podává, si zachovává věcný a nepředpojatý pohled. 
V uplynulém dvacetiletí byla napsaná řada studií, které se věnují řízení tisku a cenzurním institucím v období 
socialismu. Diplomní práce Petry du Toit je však naprosto ojedinělá v tom, že na konkrétním příkladu církevní 
politiky socialistického státu - tedy postupu vůči evangelické církvi - dokládá mnohavrstevnaté způsoby 
omezování a reglementace tištěných médií. Ve výsledku se jedná o původní a velmi důležitý příspěvek ke studiu 
fungování médií v období druhé poloviny 20. století v Československu.  
 
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 1 
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 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

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)  
Práce ukázněně dokládá zjištění, k nimž autorka došla, a v logicky vystavěném výkladu je nabízí čtenáři. Text je 
napsán suverénně zvládnutým odborným stylem, přitom je neokázale srozumitelný a informačně nasycený. 
Diplomantka v práci doložila schopnost používat potřebnou terminologii a také vysokou jazykovou a stylistickou 
úroveň. Poznámkový aparát vhodně doplňuje hlavní výklad a dokládá a zhodnocuje obsáhlou a časově náročnou 
autorčinu práci v archivech i při studiu literatury.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Domnívám se, že diplomová práce Petry du Toit je důkladně zpracovanou studií k poznání fungování řízení a 
uplatňování cezurních metod ve druhé polovině 20. století v Československu. Je však také příspěvkem k poznání 
možností  vydávání a postavení  evangelického tisku v rámci církevního tisku jako celku. Důležitá je snaha 
autorky ukázat na jednáních a postojích jednotlivců, kteří se na vydávání titulů evangelické cirkvě podíleli, 
obecné rysy dané společnosti, stejně jako fungování státních institucí.  Práce je zajímavá, původní a pro poznání 
dějin českých tišených médií a pro pochopení mechanismů řízení médií v minulém režimu představuje významný 
přínos.     
 
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! 
 


