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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) 
Teze se s obsahem předložené práce v hlavním plánu a rysech shodují, byla redukována metoda kvantitativní 
analýzy obsahu, z níž by vyplynul poměr mezi celostátním a regionálním zpravodajstvím. Došlo k tomu 
z objektivních důvodů - absence výraznějšího podílu celostátního zpravodajství.  
 
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 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)  
Výběr sekundární literatury i primárních pramenů k tématu je odpovídající tématu a metodě. Jedinou pochybnost 
o úsilí autora mám v místě, kde se věnoval retrospektivě novinářství v Chebu a okolí v letech 1950 - 1959, kdy 
zde nevycházely místní řádné noviny, ale jen závodní časopisy a pokusy o ně. Výpověď o nich autor supluje 
údaji z městské kroniky. Mohl se pokusit tyto časopisy nalézt, měly by být v Národní knihovně a v Národním 
muzeu. Na druhé straně toto období nebylo hlavním předmětem výzkumu, v němž autor zkoumal především list 
Hraničář. Určitý náznak nekritičnosti přístupu k materiálu, případně badatelské nezkušenosti ilustruje hodnocení 
městské kroniky jako historického pramene (s. 42): "…kronika psaná J. J. Turkem je unikátem a skvostem 
v celoevropském měřítku, jelikož je psána kaligrafickým písmem se zdobnými iniciálami…" Kvalifikace 
unikátnosti je velmi sporná, kronikáři zvláště staršího věku takto k obecním kronikám přistupovali často, pokud 
byli takto zruční. Na s. 62 autorovi "ujelo" - "po listopadu 1989 se konečně začala prosazovat objektivní 
žurnalistika." Objektivita je kategorie, která je složitější, zvláště v tomto období by bylo na místě volit opatrnější 
formulaci - např. žurnalistika bez autocenzury apod. Zvláště když na jiném místě potom autor konstatuje, že se 
v té době vyřizovaly v novinách "účty".  
 
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 

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.)  

2 

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 je rozumně strukturovaná s ohledem na cíl výzkumu. V poznámkách občas dochází k tomu, že jejich větný 
text či faktografický údaj není ukončen tečkou, začátky poznámek nezačínají velkým písmenem (příklad: 
"(neoznačeno)" místo Neoznačeno. Autor píše názvy významných historických období jednou s velkým, jednou 
s malým písmenem (listopad 1989, Únor 1948). Zřídka se dopouští pravopisných chyb (obyvatelé byly, s. 25), 
ale pravidelně píše "vyjímky" místo výjimky. Ale překlepů je více. Stylisticky je jinak práce v pořádku. Přílohy 
mají vypovídací hodnotu a funkci.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce je naprosto původní, poctivě zpracovaná, zabývá se jak obsahově tematickým spektrem 
v delším časovém úseku, tak organizačním zázemím vydavatelským, o němž předkládá informace z archivních 
pramenů. Doplňuje jiné kvalifikační práce, které doc. Köpplová systematicky zadává a vede s cílem zmapovat 
regionální žurnalistiku 20. století.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč se v Hraničáři psalo o NSR jen příležitostně? Jakou funkci mělo "mlčení" o sudetských Němcích?  
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! 
 


