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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)
Práce odpovídá schváleným 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 2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka používá českou i zahraniční literaturu, která se týká vzniku Organizace spojených národů. Využívá
rovněž literaturu z období komunistického režimu, takže může ukázat, jak byly vznik a úloha OSN v minulosti 
popisovány. Bylo možné ještě využít další texty k situaci médií v roce 1945. Autorka na základě odborné 
literatury podrobně a přehledně popisuje vznik OSN. U kapitoly 3. Charta OSN bylo možné dát některé pasáže 
(Cíle OSN, Zásady OSN) do přílohy, aby nebyla narušena soudržnost textu. Autorka provádí analýzu zvolených 
periodik a v textu prezentuje, jakým způsobem sledovaná periodika o vzniku OSN informovala. Výhrady bych 
měl k některým interpretacím působení novinářů. Myslím si, že zde by bylo nutné vice si uvědomit tehdejší 
atmosféru doby, kdy  společnost vnímala Sovětský svaz jako osvoboditele Československa. Pokud média 
nekritizovala SSSR, tak to skutečně nemuselo být spojeno s tím, že jim tuto tendenci někdo nadiktoval. V té 
době opravdu byly ve společnosti velké sympatie k Sovětskému svazu, které vycházely z atmosféry konce 2. 
světové války. Stejně tak nelze v tomto období očekávat kritiku zahraniční politiky československé vlády. 
V roce 1945 média podporovala celkově činnost čs. vlády v období vytváření nové poválečné republiky. 

   

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 Struktura práce 2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

2

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

2

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je přehledná. Jak jsem již ale uvedl, tak některé části o OSN bylo možné dát do přílohy. 
Poznámkový aparát přesně odkazuje na literaturu i novinové texty. Jen někdy bylo možné zařadit i biografické 
poznámky k některým osobám. V poznámkovém aparátu stačí u periodik uvádět pouze jejich název. Není nutné 
psát, které politické straně deník patřil. Autorka se nevyhnula chybám v mezerách. Na některých místech se 
odchyluje od odborného stylu (např. s. 27 - shodnout se na osobě byl oříšek). Práce je bez příloh. Text mohl mít 
lepší grafickou úpravu. Není vhodné v odborném textu nechávat nezarovnané pravé okraje.     

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Autorka ve své bakalářské práci prezentuje, jakým způsobem vybrané české deníky informovaly čtenáře o 
vzniku Organizace spojených národů. Text zaznamenává, které informace čtenáři získali a které se k nim 
naopak nedostaly. Autorka ukazuje, jak k tomuto tématu přistupovaly jednotlivé deníky. Zabývá se tím, zda 
mezi deníky byly ve zpravodajství rozdíly. Jak jsem již uvedl, tak bych měl některé připomínky k autorčině 
interpretaci, kdy je přece jen nutné vycházet z faktu, jaká byla atmosféra v tehdejší společnosti z hlediska 
vztahu k Sovětskému svazu. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně –  velmi dobře –  dobře –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry!




