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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 1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka pracovala s českými i zahraničními publikacemi, které se týkají svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki. 
Jedná se o často frekventované téma, k němuž stále vznikají nové práce. Bylo možné ještě využít některé další 
odborné texty k vývoji médií v Československu. Autorka na základě použité literatury přesně popisuje průběh 
událostí v srpnu 1945. Dobře charakterizuje, jakým způsobem média tehdy psala o Hirošimě a Nagasaki. Jak si 
čtenář novin vlastně nemohl uvědomit, co se v Japonsku opravdu stalo. Poté se již autorka věnuje jednotlivým 
výročím a přesně ukazuje, jak byl americký útok v různých obdobích popisován a vysvětován. Důležité je, že 
autorka výstižně prezentuje, jak se propagandistické zaměření textů ve sledovaných periodicích proměňovalo 
v závislosti na tehdejším domácím i zahraničním politickém kontextu.    

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 1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 2



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.)

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 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce má přehlednou strukturu, která odpovídá chronologické výstavbě textu. Autorčin poznámkový materiál je 
funkční. V některých odkazech na novinové texty vypadlo autorce číslo ročníku (Rudé právo 1945) a někdy jsou
chybně mezery. Některé pasáže bylo možné ještě více propracovat (například nezačínat větu -že-, s. 42). 
Bakalářská práce má výbornou grafickou úroveň. Autorka dala do příloh přehledné grafy a tabulky zastoupení 
textů v jednotlivých letech. Vhodné je i zařazení několika fotografií z Hirošimy.    

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Jana Černá napsala velmi kvalitní bakalářskou práci, v níž ukázala, jakým způsobem české deníky informovaly 
čtenáře o svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945. Posléze se věnovala analýze, jak se proměňovaly 
texty o této události při jednotlivých výročích. Povedlo se jí ukázat, jak média sice přinášela faktograficky 
správné informace, leč byly součástí propagandistických textů, které se dobovým jazykem snažily události roku 
1945 interpretovat. Česká média pak sice odsuzovala americké jaderné zbraně, ale dělo se tak v době, kdy 
komunistický blok se také věnoval jadernému zbrojení. Autorka tak dobře ukázala, jak Hirošimu a Nagasaki  
propagandisticky využíval komunistický režim. Vhodné bylo i zařazení výročí po roce 1989. Čtenář si tak může 
udělat představu, jak se píše o Hirošimě a Nagasaki po odstranění ideologického kontextu.        

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jak by se dalo vysvětlit, že média do roku 1989 výrazně opomíjela osobnost architekta Jana Letzela. 
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!




