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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) 
Broumovsko je regionem, kterému se skutečně z hlediska jeho mediální struktury dosud nikdo nevěnoval a to i 
přesto, že se jedná o  historicky i kulturně zajímavé území. Nina Dlouhá se rozhodla, že se pokusí 
svou magisterskou prací tento dluh splatit a zpracuje období let 1945 až 1949, tedy období, kdy na Broumovsku 
končí etapa převahy německých periodik a vzniká tisk nový, český, zatímco německý tisk zaniká. To je také 
důvod, proč poněkud obšírněji autorka vysvětluje historické souvislosti daného regionu, včetně kapitoly 1. 3. 2 
věnované peridikům na Broumovsku od prvních počátků až do poloviny let čtyřicátých 20. století.  
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
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)  
Nině Dlouhé se podařilo shromáždit snad veškerou sekundární literaturu k Broumovsku a navíc ještě celou řadu 
podstatných dokumentů s důležitou výpovědní hodnotou. Významným pramenem byla rovněž samotná periodika 
a kronika města. Diplomantka k zpracování práce přistoupila metodou historické analýzy, která plně odpovídá 
záměru práce. Magisterská práce Niny Dlouhé je nesporně  důležitým příspěvkem ke studiu   dějín médií tím, že 
se na mnoha místech snaží osvětlit složitosti ustavování nového tisku v návaznosti na dobový politický kontext. 
Práce podává na příkladu jednoho  regionu obtíže spojené se založením nového tisku, které se dotýkají jak 
personální a materiální stránky, tak i obtíží typu správních.   
 
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  1 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
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 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

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)  
Všechny formální náležitosti diplomové práce odpovídají zásadám o magisterské práci jako o typu odborné 
studie. Příloha práce je mimořádně pečlivě zpracovaná, je v ní kladen důraz na obsahovou výpověď i názornost.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Niny Dlouhé Proměny médií na Broumovsku v letech 1945 - 1949 je zajímavou studií o  
Broumovsku a  může sloužit jako východisko k zobecnění ustavování tisku v poválečné době. Čtenář se dozví 
v historické pasáži mnoho zajímavosti o Broumovsku, ale autorka se důsledně snaží výklad tak, aby hlavní akcent 
byl kladen na média a jejich čtenáře.  Je příkladně obsahově i formálně zpracovaná.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1   

 
5.2       
5.3       
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! 
 


