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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: Holý, Tomáš

Název práce: Československo a Česká republika a stránkách týdeníku L´Express
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Cebe, Jan
Pracoviště: KMS UK

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)

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 3
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor poněkud nepřehledně zpracovává informace ze zkoumaného týdeníku. Často není jasné, zda zrovna 
parafrázuje nějaký článek, nebo jde o vlastní autorský komentář. Často se objevují zavádějící a zmatené věty, 
které zřejmě vyplývají z nedokonalého překladu a neznalosti dobových reálií ( 8- Následná…..14, číst o 
nadějích, naivitě či opilství 19 - socialistické země vedené Američany; 22 - je napsán kamarád Dubček; 24 -
chamtivost Čechů po tom, aby žili…; 25 - celé konfrontace je vítána našimi sovětskými přáteli; 60 -
československá koruna se na černém trhu propadla…atd.). Autor také někdy o L´Express hovoří jako o 
týdeníku, jindy jako o deníku. Správně je Drahomír Kolder, nikoliv Koldera. Autor by měl vědět, co to byl tajný 
sjezd KSČ na předměstí Prahy a nejen přejímat fakta v podobě, jak je uváděl francouzský tisk. Články zřejmě 
často hovoří o československých vůdcích, což však vy překládáte jako "ředitelé". To potom působí velmi 
podivně (např. 58).
V textu lze najít i několik faktických chyb (např. Literární noviny nebyly deníkem, Československý svaz 
spisovatelů se jmenoval jinak, Koldera - Kolder). 

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 3
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3
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.) 

2

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

4

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Po formální stránce vykazuje práce značné nedostatky. Stylisticky je velmi kostrbatá, často se vyskytují podivné 
věty, chyby ve skloňování, občas jsou chyby v i/y, malých a velkých písmenech či v interpunkci. Někdy též 
chybí odkazy na zdroj citací.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Autor si vybral pro scou práci zajímavé téma, forma zpracování by však mohla být na vyšší úrovni. Výsledek 
sráží zejména problematický překlad některých pasáží ze zdrojových textů, který ve spojení s neznalostí 
dobových reálií dělá často text nerozluštitelným.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Můžete mi vysvětlit pointu vtipu ze strany 52?
5.2 Co udělali francouzští komunisté v květnu téhož roku (str. 38)?
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!




