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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) 
Karolína Blinková  nastudovala pro psaní diplomové práce řadu inspirujících publikací, studovala archivní 
prameny a podrobně se seznámila s vlastním časopisem Vlasta. To vedlo zcela pochopitelně k určité úpravě 
původních tezí  a daleko promyšlenějšímu uchopení tématu. Předložená práce má promyšlenou strukturu nejen 
jednotlivých kapitol, ale také podkapitol, které dávají dobrý přehled o ekonomické, sociální i kulturní situaci 
v Československu v 60. letech 20. století. Kapitola věnovaná samotné analýze listu na ni logicky navazuje.   
 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomantka pracovala (jak jsme již konsatovala) s poměrně reprezentativním souborem odborné literatury 
z různých oblastí společnosti -  od designu a bydlení přes vzdělání po obecné postavení ženy ve společnosti - ale 
nezapomněla ani na důležité publikace věnující se politickému vývoji. Významným pramenem byly studentce 
archivní materiály, které autorce napomohly výborně popsat ve druhé části práce postavení časopisu Vlasta a 
jeho vydavatelské i redakční vztahy. Práce se tak jednoznačně stává přínosem pro poznání dějin českých médií.   
 
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   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V diplomové práci Karolína Blinková prokázala, že dovede dobře využívat poznámkového aparátu. Škoda, že 
z archivních materiálů nezařadila delší pasáže do poznámek či je nezařadila do přílohy. Celkově je škoda, že 
práce postrádá přílohu. Jazyková stránka i grafická úprava práce odpovídá požadavkům odborné práce.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Obraz životního stylu 60. let na stránkách týdeníku Vlasta, diplomová práce Karolíny Blinkové,  je zajímavým 
pojednáním o každodennosti na stránkách Vlasty, jedná se o kultivované a odborně dobře zpracované téma. 
Samotný rozbor listu je proveden s potřebnou dobrou znalostí všech čísel časopisu Vlasta za celé sledované 
období a s citem, vybrat a připomenout podstatná témata. I když byl tento list již vícekrát předmětem pozornosti 
řady různých prací (většinou však jiná období) doporučovala bych část práce publikovat.  
 
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! 
 


