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Příjmení a jméno: Šollar, Libor  
Název práce: Obraz příhraničního regionu Chebsko v místním tisku od normalizace do pádu komunismu 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Barbara Köpplová 

Pracoviště:       
 
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) 
Diplomová práce splnila vytyčený cíl, věnuje se týdeníku Hraničář a jeho tematickému zaměření na 
Cheb/Chebsko.Struktura práce je přehledná a autor použil adekvátní metodologii.. 
 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Libor Šollar se dobře vyrovnal s metodou výzkumu, pracoval s relevantním souborem sekundární literatury, mohl 
však věnovat přímému archivnímu výzkumu více pozornosti. Vycházel převážně z dokumentů přístupných na 
internetu a z místní kroniky.  Vím však, že archivní výzkum je časově velmi náročný a potřebné podklady se ne 
vždy  najdou snadno. Není omluvou, že mnoho dokumentů bylo zničeno, neboť řadu velmi významných 
materiálů k chebské mediální problematice lze najít také v archivu v Plzni či v Národním archivu v Praze. Jedná 
se jednoznačně o původní práci a téma regionálního tisku je pro poznávání mechanismu socialistické společnosti 
podstatné.  
 
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   



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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce Libora Šollara nevybočuje jazykově a stylisticky z obvyklé úrovně diplomových prací. Přílohy 
jsou dobře  vybrané a zajímavé.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Z diplomové práce Libora Šollara nazvané Obraz příhraničního regionu Chebsko v místním tisku od normalizace 
do pádu komunismu se o zobrazení a reflexi Chebska v týdeníku Hraničář  dozvídá čtenář méně, než by se asi 
očekával. Je tomu tak zřejmě proto, že mechanismy žurnalistické práce nepřipouštěly jiné, než velmi obecné 
obsahy.  Ocenit je třeba diplomantovu snahu podchytit regionální tisk už od období poválečného, vzniká tak 
ucelený pohled na regionální tisk ve sledovaném regionu. Jednotlivé oblasti - témata shrnul Libor Šollar do čtvrté 
kapitoly, v níž probírá od ekonomie, zemědělství přes každodenní život i kulturní a sportovní oblast.   Autor  ve 
své práci  neopomněl ani   na výraznější společnenské události, kterým se zřejmě list také více věnoval, šlo o 
zprávy, které byly tou dobou dominantními událostmi společnosti (viz jejich výběr na s. 79). Diplomová práce je 
více popisného než analytického charakteru, ale i tak je třeba ocenit, že práce je dobrým příspěvkem ke studiu 
regionálního tisku ve sruhí polovině 20. století.  
 
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! 
 


