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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) 
Cíl práce - popis a charakteristika zvoleného periodického titulu Šumavan a současně portrét jeho vydavatelů byl 
dodržen, technika zpracování i struktura práce odpovídá 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)  
Problémy, které souvisejí s regionálními historickými tématy, jsou v rovině dostatečného množství literatury a 
pramenů leckdy takovou překážkou, že bývají taková témata záhy opuštěna nebo výrazně úžeji zpracována. 
Naštěstí byla v daném případě volba tématu prozíravá a autorka si předem ověřila, že vedle samotného listu je 
v klatovském Vlastivědném muzeu i pozůstalostní fond umožňující rekonstruovat značnou část vydavatelské a 
nakladatelské aktivity  místního českého nakladatelského centra. A tak se autorce podařilo kombinovat popis 
obsahového života konkrétního titulu zde vydávaného s proměnami jeho vydavatelského zázemí. A to je 
vzácnost. Práce je zcela původní a prokazuje vysokou úroveň autorčiny schopnosti pracovat s primární i 
sekundární literaturou, jakož i s archivními prameny. Přestože si v úvodu stěžuje na obtížnost čtení rukopisných 
textů z 19. století. Pro upřesnění - nešlo o "starou češtinu", ale již o moderní český jazyk, mající za sebou pár 
desítek let kodifikačního úsilí. Stará čeština - to je pojem vztahující se k starším obdobím, lépe by bylo mluvit o 
archaické podobě jazyka ve srovnání se současnou jazykovou zkušeností  autorky. 
 
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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Pčedložená práce je vystavěna na dvou osách výkladu: v jedné je sledován zrod  vývoj nakladatelství a 
vydavatelství, které mělo rodinný charakter a vzniklo coby reakce na německou organizační dominanci v lokalitě. 
To byl častý jev národně smíšených česko-německých míst od 60. let 19. století. V druhém plánu se v práci 
odvíjí popis a výklad redakčního a obsahového života týdeníku Šumavan. Zde se autorka soustředila především 
na období 1918 - 1940, ale právě zapojením první linie - "podnikové" dosáhla toho, že se o Šumavanu dozvíme 
mnohé i pro období starší. Autorka pracuje důsledně s poznámkovým aparátem, na citace odkazuje k jejich 
zdrojům. Jazykově jí občas unikla chyba nebo překlep. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce má ucelený tvar. Je postavena na třech pilířích: obraz prostředí a kulturní povahy Klatov a Klatovska, 
v jeho souvislostech se pak odvíjí příběh tiskárny, která působila také jako nakladatelství, souběžně je sledován 
příběh týdeníku Šumavan. Skutečnost, že autorka je první, kdo vytěžil archivní doklady ukryté ve Vlastivědném 
muzeu a ozřejmujících působení rodiny Čermáků, je poměrně překvapující. Autorka vytvořila proto práci 
původní, která bude oporou pro další studium jak regionálního života Klatovska, tak pro srovnávací studie 
meziregionální. Práce je výborná. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Ostatní periodika, která uvádíte v kapitole Historie žurnalistiky v Klatovech, byla již nějak zpracována?  
5.2 Klatovské listy coby konkurenční list, mají svou monografickou studii? 
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! 
 


