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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: Neradová, Alžběta
Název práce: Tisk mládeže 1945 - 1948
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

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
V tezích autorka slibovala využití materiálů z Národnícho archivu, tyto se však v textu nikterak neprojevují.
Nicméně pro základní představení hlacních listů mládeže nebyly dle mého názoru tyto materiály nezbytné.
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
3
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
2
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)
Obsah práce mohl více akcentovat výrazné novinářské osobnosti jednotlivých listů, některé osoby jsou v textu
pouze připomenuty bez dalších informací o tom, o koho se vlastně jednalo. Domnívám se, že bylo možné lépe
využít dobovou literaturu a dokumenty vydávané jednoltivými politickými strannami, v nichž byla, zejména
před volbami, otázka mládeže často akcentována.
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
2
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

3.5
3.6

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

2
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Práce Alžběty Neradové zpracovává důležité období i téma československých dějin. Byla to totiž právě mládež,
kter ve spolupráci stran Národní fronty představovala po roce 1945 jeden z hlavních konfrontačních bodů.
Z tohoto hlediska je jistě důležité vědět, jaká byla tisková politika jednotlivých stran vůči mládeži. Výsledný
text sice nenabízí odpovědi na všechny otázky, které toto téma evokuje, nicméně se domnívám že svou funkci
práce plní a doporučuji ji k obhajobě.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
V čem spatřujete hlavní rozdíly mezi přístupem současných českých politických stran a poválečných
československých stran k mládeži a naopak přístup mládeže k politice jednoltivých stran?
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!

