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Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 
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Autor/ka posudku 
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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) 
Posuzovaná BDP je vypracovaná v souladu se schválenými tezemi.  
 
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 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Jedná se o soudržnou práci. Studentka si byla vědoma stanovených záměrů a nerozptylovala se podružnostmi 
nebo jalovými odbočkami.  
 
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)  
Práce je dobře strukturovaná. Vstupní kapitoly jsou krátké a sevřené a přitom plní svůj účel - dostatečné uvedení 
do historického kontextu. Stejně hodnotím i představení předmětného listu Prager Abendblatt.  
Poznámkový aparát není přetěžován.  
V práci došlo k několika přesmyčkám u  letopočtů (Max Brod nezemřel v roce 1986, ale 1968; Alfred Fuchs se 
nenarodil roku 1982, ale 1892). Práce je v dobrém slova smyslu čtivá. 
Přílohy tvoří integrální součást BDP, jsou vlastně prodloužením hlavního textu. Např. v příloze č. 2 je tabulkově 
doložený velký záběr kulturní rubriky podle států před Mnichovem a ústup německých a zahraničních témat po 
Mnichově. Výmluvný  je seznam přispěvatelů sobotních příloh listu.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka analyzovala kulturní rubriky 66 čísel listu Prager Abendblatt z roku 1938. Zkoumala četnost příspěvků 
podle kulturních odvětví, poměr mezi zprávami o českých, německých a zahraničních uměleckých počinech a 
provedla srovnání předmětných rubrik před a po Mnichovu. Spolehlivě doložila pokles kulturní rubriky po 
Mnichovu na čtvrtinu, způsobený úbytkem zpráv ze zahraničí a zpráv z domácí německé kultury. Zaznamenala 
také politizaci kulturní rubriky po Mnichovu. Předložená BDP je (může být) dobrým východiskem pro 
magisterskou diplomovou práci.        
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Autorka se zmiňuje (bez bližší specifikace) o úmrtních oznámeních v listu Prager Abendblatt. Jednalo se 

o politiky, umělce, vědce …?  
5.2 Jak velkou aktivitu vyvíjeli ve zkoumané rubrice šéfredaktoři listu? 
 
 
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! 
 


