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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) 
Teze hodnocené MDP byly nastaveny na příliš rozsáhlý časový horizont, až po transformaci médií po roce 1990. 
Časový záběr byl po právu zkrácen do roku 1949, nenalezl jsem však zdůvodnění tohoto, jinak vhodného, zúžení. 
Struktura práce trpí častým prohřeškem - nevyvážeností mezi vstupními kapitolami a jádrem práce, které je 
podstatně kratší, než uvedení do kontextu.  
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka sice použila přiměřené metody, ale vzhledem k předimenzovanosti historického "uvodu" byl tento 
aspekt potlačen. Zvolené téma je každopádně přínosem, výzkum vývoje regionálního periodického tisku po II. 
světové válce patří mezi naléhavé úkoly české mediální vědy.        
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

2 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V rozsáhlém textu studentce unikly různé výpadky. Např. na  s. 6 odkazuje v poznámce č. 17 na list 
"Broumovsko" bez uvedení letopočtu, na s. 9 klade založení kláštera do r. 1322, ale v pozn. č. 27 uvádí, že 
klášterní škola byla vybudována kolem roku 1306, na s. 12 v pozn. č. 54 vypadl letopočet narození Aloise 
Jiráska, na s. 22 stojí "…smrt kandidáta trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho chotě Žofie Chotkové…" aj.     
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Hodnocená MDP není špatná, studentka pracovala i s autentickými archivními dokumenty. Zarazila mě však 
zbytečná disproporce mezi délkou vstupních kapitol a jádrem textu. Studentka píše - a ještě i v závěru 
zdůrazňuje, že stěžejní část práce je zaměřena na proměny médíí v letech 1945 - 1949. Tomu se ale věnuje až od 
s. 75, tedy  jen na třetině textu. Dvě třetiny práce jsou zdařilá a čtivá kompilace, určitá vlastivěda Broumova a 
okolí. Předloženou MDP doporučuji k obhajobě.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V závěru (s. 110) je konstatováno, že až do poloviny roku 1946 žádná periodika na Broumovsku 

nevycházela. Studentka se zde odvolává na mínění pamětníků a historiků, kteří se shodují v tom, že právě 
výměna obyvatelstva zbrzdila v pohraničních oblastech vydávání jakéhokoliv tisku. Domnívá se 
studentka, že lze tento postoj paušalizovat na celé pohraničí?  

5.2 Na s. 25 je uvedeno, že "Deutscher Bote" se nákladem 6 000 výtisků (na přelomu 20. a 30. let) řadil do 
trojice sudetských novin s největším nákladem - odkaz pozn. 145. Tento údaj je vyčten z fondu PZÚ 
AMV ?   

5.3 Otázka spíše pro pořádek - jaký archiv je v Zámrsku? 
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


