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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) 
Teze bakalářské práce a výsledná podoba práce jsou v souladu. Nedošlo k žádným výraznějším odchylkám. 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Tomáš Zima se ve své práci zpracovával specifickou tematickou kategorii časopisů - časopisy, které se věnují 
problematice zbraní. Rok 1969 si zvolil jako mezník pro novodobé tituly z této oblasti. Práce je logicky 
strukturovaná. Nejprve se čtenář seznámí s českým zbrojařstvím, pak s jednotlivými analyzovanými tituly a 
v poslední části práce se autor poněkud zběžně věnuje novinářům, kteří se věnovali a věnují tématu zbraní 
v české žurnalistice.   
 
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 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

  

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 3 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Tomáš Zima  je evidentní dobrý znalec zbraní, avšak bohužel méně pečlivosti věnoval jazykové a sytlistické 
úrovni práce, stejně jako konečné ediční úpravě seznamu literatury. Rovněž některé poznámky by si zasluhovaly 
revizi. Pokud vezmu jako příklad stránku 15, tak hned v prvním řádku kapitoly 2.2. jsou evidentně prohozená 
data, časopis nemohl vycházet od roku 1971 do roku 1919. Celý odstavec je velmi strohý a není zcela 
srozumitelný. Protože autor blíže nespecifikuje, o kterém období (etapě vydávání časopisu) právě  píše, vyznívá 
poznámka o E. Moravcovi poněkud nejasně vzhledem k letům, které jsou v titulku podkapitoly uvedené. Na této 
stránce, stejně jako i na mnoha dalších, se objevuje neopravený překlep (národoví místo národní).    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Tomáš Zima předložil bakalářskou práci, která zpracovává zajímavé téma a v dnešní neklidné době jistě velmi 
důležité. Pokusil se o rozbor pěti časopisů, ukázal ve stručnosti jejich obsahové zaměření i podíl reklamy, který 
je v nich zveřejněný. Poslední část je věnovaná novinářům, kteří se tématu zbraní věnují. Je škoda, že jednotlivé 
medailonky nemají stejnou strukturu, resp., že se autorovi nepodařilo zjistit více  potřebný údajů k vypracování 
biografie. I tak je však dobře, že se novináři zabýval. Práce v zásadě splňuje nároky bakalářské práce.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


