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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) 
U velkoryse koncipovaných historických prací, které si jako cíl práce vymezí široké spektrum otázek nebo 
dlouhý časový záběr, se stává, že se v průběhu výzkumu modifikuje technika i struktura zamýšlené podoby. 
Předložená práce je tento případ. Výsledné sdělení a hodnotu obsahu to však negativně nepoznamenává. 
Zdůvodnění autorky je pochopitelné - pracovní kapacita přesáhla odhad náročnosti a dostupný materiál postupně 
při výzkumu odkrývaný a podrobněji hodnocený si vynutil měnší úpravu ve struktuře práce oproti výchozím 
tezím. 
 
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)  
V případě historických témat mi vždy v hodnotící položce schází bod - relativní úplnost zpracovaného archivních 
pramenů. Přitom tyto zdroje, jejich výběr (objevení a zpracování) bývají jedním z důležitých ukazatelů či 
předpokladů kvality diplomových prací. Proto zde zdůrazňuji právě tento fakt: vedle poctivé snahy autorky 
pročíst dostupnou sekundární i primární literaturu ctila i zásadu archivního studia a vytěžila maximum, co bylo 
možné z archivních pramenů pro subtilní regionální téma získat. Bez tohoto výzkumu by byla práce jen 
polovičatý příspěvek. Díky archivu dokázala autorka věrohodně zkonstruovat obraz kulturního a sociálního 
kontextu, v němž časopis Krakonoš v Jiříně vycházel. Dále metodou kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy 
(formou tříletých periodických sond do období výcházení Krakonoše - uzavřela rokem 1918) představila 
tematickou agendu listu a provedla komparaci období. Počínala si velmi pečlivě, promyšleně a zkušeně. Přinesla 
tak zcela původní zjištění k výzkumu vývoje regionálního  časopisectví. 
 
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 psané pod vedením doc. Köpplové obvykle vynikají pevnou a precizně připravenou strukturou, která 
sleduje logické ukazatele pro postižení kulturního i vydavatelského kontextu a obsahové agendy analyzovaných 
listů. Tak je tomu i zde. Všechna zjištění jsou výsledkem původního výzkumu, opora v kompilaci minimální. 
Poznámkový aparát dodržuje normu, citace jsou důsledně uváděny odkazy na zdroje. Jazyková úrovéň slušná. 
Jediné, co lze zpochybnit, je volba autorky umístit přílohu práce obsahující tabulky a grafy kvantitativního 
výzkumu na přiložené dvd. Po pár letech se na tomto nosiči data rozpadnou a čtenář používající tištěný výtisk 
práce do nich nebude moci nahlížet. A digitální archiv, v němž práce bude jako celek, nikdy nebude tak 
spolehlivý jako tištěná verze. Přitom právě ona data, popsaná a interpretovaná v textu, jsou nesmírně zajímavá. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka vytvořila nadprůměrnou diplomovou práci, která je mimořádným přínosem pro výzkum regionálního 
časopisectví. Pro období do roku 1918 je vyčerpávající, současně přímo vybízí k následování a zpracování 
tématu do roku 1941, kdy Krakonoš přestal vycházet. Oceňuji, že autorka zahájila práci popisem mediální 
krajiny a zasadila Krakonoše do širšího komunikačního kontextu. Předvedená analýza obsahu není užitečná jen 
pro pochopení záměrů jednotlivých vedoucích redaktorů během let Krakonošova vycházení, ale je dobře 
využitelná i pro pochopení a poznání každodenního života Jičína a jeho okolí. Způsob zpracování, stanovení čtyř 
základních výzkumných otázek vtiskly práci pevnou stavbu a zaručily (při pečlivém dodržování odpovídající 
metody výzkumu) výbornou sdělnost toho, k čemu autorka došla. A to je oživení představy, k čemu v daném 
regionu list sloužil, co zpravodajsky v různých obdobích preferoval a jaké komunikační role plnil. V úžeji 
politickém i šířeji obecně kulturním kontextu. Práce je výjimečná a navrhuji ocenit ji pochvalou děkana.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Byl Krakonoš natolik reprezentativní list regionu, tak aby bylo možné konstatovat, že míra a intenzita 

jeho působení byla jedním z rozhodujících faktorů pro orientaci jeho čtenářů v každodením životě?  
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! 
 


