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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí 
a odchýlení není 
vhodné a v práci 

zdůvodněné

Neodpovídá 
schváleným 

tezím

1.1. Cíl práce
1.2. Metoda práce
1.3. Struktura práce
*) 

Označte vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků).

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 2
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1-2
3.3 Ucelenost výkladu 2
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1
3.5 Dodržení citační normy 1
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
1

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 2
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 1-2



práce, logická provázanost, grafická podoba textu)
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podoby; max. 2000 znaků).

Stylistická a gramatická úroveň práce je celkově vzato velmi vysoká. Součástí příloh 
práce by podle mého názoru měly být rovněž provedené rozhovory s pamětníky 
přepsané do textové podoby spolu s charakteristikami zpovídaných (ty jsou přímo 
v práci). Rozhovory a charakteristiky by nemusely být rozebírány jednotlivě přímo v 
práci – spíše popisné. Bylo by lepší se v textu práce rovnou soustředit na jednotlivé 
závěry z analýzy a porovnání rozhovorů plynoucí a ty dokládat odkazy na jednotlivé 
rozhovory a přímými citacemi z nich. 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 1-2

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma

2

2.4 Argumentace a úplnost výkladu 2
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků).

Autor si zvolil téma velmi zajímavé, zároveň však ve formátu bc. práce metodologicky 
velmi obtížně zvládnutelné. Aby bylo možné na otázky, které si v úvodu klade, 
odpovědět, je potřeba prostudovat velké množství diverzifikovaných materiálů –
textových i vizuálních, často archivních materiálů a předmětů muzejní povahy (od 
letáků, plakátů až po dobové fotografie), dobového tisku (zde nejde o archivní zdroj, 
jak autor uvádí) a analyzovat je s ohledem na jejich specifika (komu byla sdělení 
určena a jaké cíle sledovala, včetně analýzy důvodů neexistence určitých typů
dokumentů), což podle mého názoru není v lidských silách v rámci bc. práce. Autor 
pracuje s velkým množstvím sekundární literatury k tématu, pracuje s dobovým 
tiskem a některými archivními materiály, vede rozhovory s pěti pamětníky. Jde však 
pouze o část toho, co by bylo nutné prozkoumat, aby bylo možné vyvozovat obecné 
závěry,čehož si je autor vědom. Závěry tak slouží spíše jako hypotézy pro další 
výzkum.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 
slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků)

Jiří Kawan ve své bc. práci zpracoval velmi zajímavé a smysluplné téma. Vydal se 
správným směrem, zároveň se však musel nutně potýkat s metodologickými úskalími 
tohoto tématu, vyplývajícími z nutnosti rozsáhlého archivního výzkumu a obtížné 
dostupnosti zdrojů. Základ jeho výzkumu je postaven na rozhovorech s pamětníky 
formou orálně-historické metody, což je nutné jednoznačně ocenit! Autor tak získal 
velmi důležité poznatky, které mu (ale nejen jemu) mohou sloužit jako základ pro 
další výzkum a zároveň jsou cenné samy o sobě.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT



5.1 Zmiňte se blíže o Moravskoslezském deníku. Kdo ho vydával, komu byl určen, z jaké 
pozice události sledoval. 

5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji

Navrhované hodnocení: velmi dobře

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum:                                   Podpis:


