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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) 
Dana Hamhalterová splnila cíl, který si předsevzala, napsala ucelenou zajímavou a přínosnou diplomní práci, 
studii o časopise Šumavan. Struktura práce vychází z chronologického členění časopisu, do kterého jsou 
včleněny kapitoly věnované zakladatelské  a vydavatelské rodině Šumavanu. Práce   ukázuje na příkladu 
klatovského regionálního listu význam, jaký časopis Šumavan měl pro utváření novodobého politického i 
kulturního života v utvářející se české společnosti od druhé poloviny 19. století do zániku Šumavana v roce 1941 
v místech, která lze označit za "daleko od centra".      
 
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 2 
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)  
Diplomantka při zpracování své práce vycházela kromě historické a mediální literatury,  především ze studia 
periodika časopisu Šumavan, dále z archivních pramenů a regionálních publikací. Jedná se první ucelené 
zpracování listu, jde tedy o zcela původní studii, ukazující významnou organizační roli tisku v politickém i 
kulturním životě malého západočeského města.     
 
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)  
Dana Hamhalterová prokázala svou diplomní pracíže má dobré předpoklady pro odbornou práci, dovede nejen 
správně odkazovat a používat poznámkový aparát, nýbrž dovede dobře utřídit podkladový materiál a včlenit ho 
vývojového kontextu. Příloha k diplomní práci je vhodným doplněním, které čtenáři nabízí rozšíření pohledu na 
podmínky regionální knihtiskárny (např. počtem zaměstnanců či na její produkci).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Týdeník Šumavan v letech 1918 - 1941 na Klatovsku a osobnost Maximiliána a Otakara 
Čermáka, kterou Dana Hamhalterová zpracovala je důležitým příspěvkem k poznání nejen regionálních médií, 
nýbrž především kulturního a politického života v období od druhé poloviny 19. století do 40. let 20. století. 
Práci pokládám za zajímavou i tím, že autorka v práci věnovala pozornost snaze českého obyvatelstva po 
vybudování vlastní tiskárny a obsah časopisu včenila do širšího společenského kontextu.    
 
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! 
 


