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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Sichingerová, Hana  
Název práce: Tisk na Prachaticku v letech 1945 - 1948  
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová, Barbara 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Haně Sichingerové se při rešerši podkladů pro  bakalářskou práci podařilo najít podklady k listu Šumanský 
hraničář, který daleko více odpovídá tématu bakalářské práce než listy Jihočeská pravda a Zlatá stezka.. Úprava 
výběru analyzovaných listů je jednoznačně ve prospěch zpracovávaného tématu. V úvodu práce  autorka na s. 6 
tuto změnu zdůvodnila.   
 
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 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) 
Domnívám se, že autorka pracovala s relevantní literaturou a archivními zdroji a pochopitelně se samotnými 
novinami. Bakalářská práce je zpracovaná na základě původního materiálu a přináší mnoho nových poznatků ke 
vzniku a rozvoji tisku na Prachaticku po roce 1945. Výklad je logický a závěry vždy podložené. 
 
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 

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.) 

1 



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

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Bakalářská práce Hany Sichingerové má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly jsou podle věcného hlediska 
rozdělené do podkapitol a podle  závažnosti témat i přiměřeně rozsáhlé. Práce je čtivá, dodržuje základní 
pravidla odborného textu a z hlediska jazkového a stylistického autorka v práci dodržuje normu spisovného 
jazyka. Přílohy k práci jsou vhodné, je jen škoda, že  jich není více, neboť nejsou samoúčelné, ale dobře doplňují 
výklad. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářskou práci Tisk na Prachaticku v letech 1945 - 1948 pokládám za zajímavou a velmi dobře napsanou 
studii k problematice regionálního tisku, který zůstává stranou pozornosti témat, kterým se mediální studia 
věnují. Autorka ve své práci ukazuje složitosti česko-německé oblasti, z níž po roce 1945 bylo odsunuto německé 
obyvatelstvo a dosídleno novými přistěhovalci, popisuje těžkosti počátků nového tisku a představuje jak 
formální, tak obsahové zaměření Šumavského hraničáře i Prachatických novin.    
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


