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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: Kučerová, Monika

Název práce: Vývoj tisku v Itálii v letech 1943-1950
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Cebe, Jan
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)
Autorka práce se odchýlila od schválených tezí, což v úvodu práce zdůvodňuje i tím, že zkrácení původně 
zvoleného období jí umožní podrobnější vhled do problematiky. Veškerý autorčin přínos týkající se historie 
italského tisku v daném období se však odehrává na pouhých šestnácti stranách textu, což je pro závěrečnou 
práci  nedostatečné. Některé z původně zamýšlených podkapitol, které by z hlediska vývoje médií v Itálii byly 
velmi zajímavé, se tak do práce ani nedostaly. Nedošlo tak zcela jistě ke zkrácení  období za účelem jeho 
podrobnějšího prozkoumání, ale naopak k nevhodnému zestručnění a zjednodušení. 

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 3
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka se, až na drobné výjimky, v obou částech práce omezuje takřka výhradně na dvě publikace (Procacci, 
Murialdi). K dějinám italských médií však existuje řada dalších publikací včetně odborných článků v anglickém
jazyce.

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 2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2
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 
2



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)

2

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 4

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Vzhledem ke stručnosti textu by bylo velmi vhodné doplnit práci přílohami (např. ukázky dobových titulů, 
fotografie důležitých osob atd.)

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Autorka si vybrala ke zpracování velmi zajímavé téma, jehož potenciál se však podařilo naplnit jen z malé 
části. Úpravy, které provedla oproti schváleným tezím, mi nepřipadají vhodné, stejně tak jejich zdůvodnění. 
Velké mezery vykazuje práce se zdroji, zejména schopnost vyhledat si dostatek relevantních podkladů. Autorka 
se tak musela spoléhat jen na minimum publikací.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Našla byste ještě najěké další zdroje, které se týkají vámi zpracovávaného období?
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!


