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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) 
Autor bakalářské práce si v tezích vytýčil, že mimo jiné provede také analýzu ilegálního a exilového tisku 
v podobě Rudého práva i listu Čechoslovák. Tento materiál však v práci zcela chybí, čímž se autor poměrně 
zásadním způsobem odchýlil od stanoveného cíle práce. Toto odchýlení v práci není zdůvodněné a nelze ho 
považovat za vhodné. Technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím.  
 
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 4 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorovi se podařilo pochopit a správně aplikovat poznatky získané z literatury, ovšem seznam použitých titulů 
mohl být vzhledem k tématu výrazně bohatší. Bylo také možné nahlédnout do fondů Národního archivu, díky 
kterým by autor získal ucelenější představu o fungování cenzurního aparátu.Výklad je nicméně logický a závěry 
práce podložené.  
 
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 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 4 
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.) 
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3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 4 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je přehledná a logická, celkový dojem ovšem kazí velmi kusý poznámkový aparát a nesprávná 
forma zápisů citací. Slabá je i jazyková úroveň práce. Autor se dopustil mnoha překlepů (namátkou např. str. 14 
Češi se ostaví po bok, str. 25 leteckého útku...) i hrubých chyb (namátkou např. str. 27 témat, které byly, str. 24 
články vyústili) a v textu také často chybí čárky. Rovněž požívání sousloví "barevní vojáci", které autor převzal 
z dobového tisku, nepovažuji za vhodné. Práci by jistě prospěly i přílohy. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce má přehlednou a logickou strukturu a autorovi se podařilo správně aplikovat poznatky získné z odborné 
literatury. Oproti původním tezím však chybí zhruba třetina analyzovaného materiálu, a to aniž by to autor 
jakkoli vysvětlil. Srovnání s ilegálními a exilovými tiskovinami by přitom poskytlo zajímavý a jistě mnohem 
komplexnější pohled na zkoumanou událost. Dalšími slabými stránkami práce je špatná jazyková úroveň a příliš 
chudý poznámkový aparát.  
 
 
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! 
 


