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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

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: Svítilová, Tereza

Název práce: Kulturní rubrika listu Prager Abendblatt v roce 1938
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)
Studentka Tereza Svítilová předložila bakalářskou práci "Kulturní rubrika listu Prager Abendblatt v roce 1938" 
plně v souladu s vypracovanými tezemi. Struktura práce je přehledná a jednotlivé kapitoly na sebe logicky 
navazují.

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)
Autorka zpracovávala deník Prager Abendblatt, významný německý list vydávaný v Praze Tiskovým odborem 
Presidia ministerské rady. K listu existují jen sporadické zmínky a to i přesto, že mezi jeho redaktory a 
pracovníky patří řada významných osobnosti pražské německé kultury. Tereza Svítilová podala přehled o vývoji 
a zaměření listu, charakterizovala jednotlivé rubriky a zpracovala  zajímavou analýzu kulturní rubriky listu 
v roce 1938, která je důležitým přínosem ke studiu složitých událostí klíčového roku českých dějin. Výklad  
vychází z dobré znalosti analyzovaného materiálu a závěry jsou argumentačně podloženy sekundární 
literaturou. 

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 1



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)

1

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Bakalářská práce je opatřena poznámkovým i odkazovým aparátem, který dokládá autorčinu schopnost 
zpracovávat odborný text. Pokud se jedná o jazykovou a stylistickou stránku, domnívám se, že až na drobné 
překlepy, je práce bezchybná. To se týká nejen českého, nýbrž i německého textu. Vzorně je zpracovaný seznam
literatury. Příloha práce je svou výpovědí zajímavá, rozhodně se nejedná o pouhou samoúčelnost. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Bakalářská práce Terezy Svítilové "Kulturní rubrika listu Prager Abendblatt v roce 1938" je svým tématem i 
důkladným zpracováním jednoznačným přínosem ke studiu československé žurnalistiky v meziválečném 
období. Ocenit bych chtěla systematický a kultivovaný přístup ke zpracovávanému tématu. 

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!


