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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) 
Autorka ukázněně vycházela ze schválených (a dobře připravených) tezí a jen je rozpracovávala do větších 
podrobností. 
 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce se opírá o pečlivě provedenou rešerši literatury (zvláště k regionálním dějinám), s níž autorka pracuje 
pečlivě a vhodně ji využívá (byť místy bez kritického odstupu).Je zřejmé, že historickou analýzu zvládá bez 
problémů, s podklady pracuje uvážlivě a s odstupem, nechybí jí historická představivost (i když nelze 
přehlédnout, že o způsobu zpracování tématu nevede metodologickou diskusi).  
 
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 

1 



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) 
2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou stavbu postupující vždy od obecného ke zvláštnímu. Historický výklad svědčí o suverénním 
zvládnutí podkladů a schopnosti jejich zpracování do uceleného výkladu (ten má místy - zvláště v úvodních 
podkapitolách - až kvalitu učebnicového textu, což se dá začínající autorce jen závidět). Práce je napsána věcně 
výkladovým, střízlivým jazykem, jen místy se vyskytují drobné neobratnosti ("mnohým národům tak bylo dáno 
právo na sebeurčení, Československu nevyjímaje", s. 7) a publicistická klišé ("druhá světová válka byla asi 
největším a nejhorším konfliktem v dějinách lidstva", s. 13, "nově nastavený kurz byl … zpečetěn", s. 31). 
Grafická úprava je dobrá, jen není přehledné zdvojování odkazů (např. pozn. 22,23 na s. 9), přílohy byly zvoleny 
vhodně a text přiměřeně doplňují. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předložila původní, zajímavou a dobře zpracovanou práci, která nepochybně splňuje veškeré nároky 
kladené na magisterské kvalifikační práce a svou úrovní zcela jistě převyšuje průměr. Práce je velmi poučenou 
výpovědí o vývoji tisku (méně již žurnalistiky, byť i o ní se v cíli práce autorka zmiňuje) na Rokycansku 
v poválečných letech do roku 1956. Tím, že důsledně opírá výklad o sledovaném období o zevrubné vyložení 
stavu předcházejícího, dodává autorka práci povahu syntetizující studie, která může sloužit nejen těm, kteří se 
zajímají o Rokycansko, ale také jako ukázkový příklad velmi dobře zpracované práce tohoto typu. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Kde a jak probíhalo ve sledovaném odbobí rozhodování o názvech periodik?  
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! 
 


