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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Kotorová, Lucie  
Název práce: Periodický tisk na Rokycansku v letech 1945 - 1956 
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) 
Diplomantka Lucie Kotorová v zásadě dodržela strukturu práce tak, jak si ji již v tezích načrtla a pokud jde o cíl 
práce, ten rovněž splnila, neboť se autorce podařilo popsat charakter vývoje tisku (médií) ve vybraném období, i 
když větší důraz klade na období  poválečné, než na období po roce 1948. Základní vhled do daného období však 
podává, takže lze konstatovat, že svůj záměr splnila. 
 
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 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
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)  
Problematika regionálních médií je ve velké většině dosud nezpracovaná a tak je třeba vycházet z mnoha 
roztroušených podkladů z archivů, kronik, samotných periodik i drobných zmínek v sekundární literatuře. 
Diplomantka se pokusila shromáždit relevantní soubor podkladů, seznámila se s tituly, které v Rokycanech 
vycházely a podala původní studii, kterou pokládám za přínosnou k poznání specifik rokycanského tisku.  
 
 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Lucie Kotorová v diplomové práci pracovala s poznámkovým aparátem, který odpovídá normě, snaží se v něm 
objasnit a doplnit informace k samotnému výkladu. Z hlediska jazykového a stylistického je práce zcela 
přijatelná.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Lucie Kotorové Periodický tisk na Rokycansku v letech 1945 - 1956 je zajímavou studií 
k vývoji médií v daném regionu. Některé pasáže historického výkladu by zřejmě potřebovaly prohloubit a více 
propracovat, zato však přináší řadu nových poznatků k vývoji lokálního  tisku, často včetně redaktorů. Autorka se 
snaží v práci předvést celou šíři rokycanského tisku - od školních listů přes kulturní i závodní tisk, tisk 
Američanů vydávaný po roce 1945  v Rokycanech až po základní tituly po roce 1948.  Jednotlivé tituly se snaží 
představit, zařadit do dobového kontextu, ale nečiní  si nárok na sociologickou obsahovou analýzu. To také 
nebylo zadáním práce.   
 
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! 
 


