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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) 
Diplomantka Hana Pecinová naplnila zpracováním diplomové práce o časopisu Krakonoš zcela cíle, které si 
předsevzala. Zkrácení časového rozsahu výzkumného vzorku ( s. 6) naprosto neovlivňuje a neubírá na kvalitě 
výsledného zjištění. Metodický přístup ke zpracování práce i provedená kvantitativní analýza tematické agendy 
odpovídají plně původnímu záměru práce.     
 
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)  
Autorka diplomní práce vynaložila značné úsilí, aby shromáždila skutečně veškerou relevantní sekundární 
literaturu k politické, demografické, sociální i mediální problematice prostředí, ve kterém časopis vycházel, ale 
také literaturu, která diplomantce pomohla pochopit obsah analyzovaného časopisu. Nejde však jen o 
shromáždění literatury, nýbrž také o její nastudování a schopnosti kritické aplikace. Kromě sekundární literatury 
Hana Pecinová pracoval i s mnohými archivními fondy různé provenience. Zmínku si zaslouží i to, že využila pro 
svou práci další časopisy, které ve své době tvořily mediální prostředí daného regionu. Jedná se o významný 
regionální časopis, vycházející v Jičíně, který měl dosah na celé Jičínsko, a který byl reflektován i v mnoha 
dalších místech.  
 
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)  
Diplomní práce má jasnou a logickou strukturu, všechny závěry vycházejí z důkladného rozboru původního 
časopiseckého materiálu, použití sekundární literatury či archivních pramenů. Hana Pecinová účelně využívá 
odkazů i poznámkového aparátu. Jazyková i stylistická úroveň práce je příkladná. Příloha je do práce vložená na 
CD, neboť i tak rozsah předložené práce dosahuje 158 stránek. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Hana Pecinová zpracovala diplomní práci nazvanou Časopis Krakonoš za Rakouska-Uherska. Zaměřila se na 
časově kompaktní období (1872 až 1918), neboť zpracování dalšího období let 1919 - 1941 by nejen bylo pro 
jednu diplomní práci příliš, ale jedná se i jiné ucelené období. Časopis Krakonoš, který s drobnými pauzami 
vycházel od roku 1872 do roku 1941 představuje důležitý regionální list se značným politickým vlivem a 
kulturním významem pro  rozvoj Jičína a Jičínska jako významného centra východních Čech. Ocenit bych chtěla 
důkladnost, s níž autorka ke zpracování tématu přistoupila, neboť práce je pochopitelně především o časopise 
Krakonoš, ale diplomantka výklad zařazuje vhodně do socio-kulturního prostředí (např. zajímavá podkapitola o 
poště, telegrafu a telefonu). 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Z Jičína pochází významný rakouský dramatik a novinář Karl Kraus. Setkala jste se při svém studiu i 

s jeho jménem? 
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! 
 


