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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, technika a struktura práce odpovídají 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 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)
U předložené bakalářské práce oceňuji, jak se autorka snažila využít maximální množství informačních zdrojů. 
Pracovala s tituly odborné literatury k samotnému náletu na Prahu i celkově k Protektorátu Čechy a Morava 
včetně fungování médií. Vyhledala si ale i různé odborné studie ve sbornících. Líbilo se mi, že pracovala také 
s diplomovými a dizertačními pracemi z jiných fakult. Důležitý pro ni byl i dokument České televize. Myslím 
si, že tímto způsobem by vždy student měl hledat informační zdroje ke svému tématu. Autorka popsala přesně 
na základě odborné literatury průběh náletů na Prahu v únoru 1945. Charakterizovala tehdejší fungování 
protektorátních médií. 
Autorka analyzovala vybrané deníky. Přesně a přehledně charakterizovala, jakým způsobem periodika o 
události informovala. Dobře poukázala na shody i rozdíly ve zpravodajství. Výstižně popsala, jakým způsobem 
vstoupila do zpravodajství dobová propaganda, která i v únoru 1945 ještě přesvědčovala čtenáře o konečném 
vítězství Německa ve světové válce. Závěry bakalářské práce jsou jasně podložené předchozí analýzou.   

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)

2

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je jasně daná chronologií událostí. Autorka provedla pečlivě poznámkový aparát podle citační 
normy. Práce má také velmi solidní a jazykovou úroveň. Je zřejmé, že autorka provedla důslednou korekturu. 
Přílohou práce jsou xerokopie fotografií z dobového tisku. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Autorka jistě dosáhla cíle, který si stanovila v tezích. Provedla analýzu dobového tisku a popsala, jakým 
způsobem vybrané listy informovaly o amerických náletech na Prahu v únoru 1945. Dobře charakterizovala 
tehdejší propagandu. Práce také ukazuje zajímavé skutečnosti v tehdejším zpravodajství, kdy např. periodika 
nepřinášela fotografie zraněných nebo reportáže z nemocnic.  

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!


