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Příjmení a jméno: Holý, Tomáš  
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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) 
Tomáš Holý si předsevzal, sledovat zobrazování Československa a České republiky na stránkách významného 
francouzského zpravodajského magazínu L´Express především v důležitých historických obdobích   let 1968, 
1989 a roce 2004. Struktura diplomové práce je přehledná, autor se drží tématu, snaží se jednotlivá období vždy 
historicky zarámovat, sleduje vždy podstatné články zaměřené na českou problematiku.  
 
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 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)  
Je pochopitelné, že k takto časově rozsáhlému tématu vyšla celá řada publikací a odborných textů. Diplomant se 
pokusil vhodně volit historické a mediální studie, přesto se však domnívám, že zvláště období let 1989/90 není 
zcela reprezentativně v sekundární literatuře zastoupené. Tomáš Holý přistoupil ke zpracování diplomové práce 
se značně rozsáhlou předchozí znalostí celé problematiky, která se odráží napříč všemi částmi práce a jeho 
výklad jednotlivých událostí je podán v potřebných souvislostech.   
 
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 1 
3.4 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 autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
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   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomant zpracovával práci především při svém pobytu v Paříži, přesto její jazyková i stylistická stránka je 
dobré kultivované úrovni. Je škoda, že nepřiložil k práci vybrané příklady článků, popř. fotografií, které 
v L´Expressu o Československu vyšly. Z hlediska používané terminologie nemám k práci žádné připomínky.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Přesto, že období konce 60. let a období let 1989/90 bylo již mnohokráte zpracované, pokládám práci Tomáš 
Holého za přínosnou a zajímavou, neboť nám ukazuje, na základě jakých témat si ve Francii mohou čtenáři učinit 
obraz o naší zemi, co pokládají francouzští novináři za podstatné sdělit o naší zemi svým čtenářům, jaká témata 
my často přeceňujeme a v zahraničí naprosto unikají pozornosti.  
 
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! 
 


