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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) 
Cíl práce i metoda výzkumu byly dodrženy, vyjma časového zaměření výzkumu - oproti původní představě 
autorka omezila výzkum na roky 1960 - 1970, což je korektně zdůvodněno.  
 
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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka sice zúžila časové zaměření své obsahové analýzy, ale prvních deset let vycházení Krkonošské Pravdy 
zpracovala důkladně. Oceňuji, že vedle analýzy struktury a obsahu jednotlivých součástí vydání, s důrazem na 
titulní strany, se autorce podařilo vytvořit i vhled do organizace vydávání a redakčního zázemí. To by bez studia 
v Národním archivu, archivech okresních a v muzeu nebylo možné. Práce tím nabyla hloubky. Škoda, že autorka 
postupovala způsobem analýz vzroků (4 čísla z každého ročníku). Plastičtější a i pro věcnou informovanost o 
obsahu přínosnější by byla analýza všech deseti ročníků po číslech. Práce ale i tak má hodnotu originálního 
sdělení, důležitého pro poznání toho, jakým způsobem formovaly okresní noviny přehledový horizont obyvatel, 
jak je identifikovaly a integrovaly s regionem. Je to zajímavý problém, který na rozdíl od celoplošného tisku činí 
druh okresních novin tématem nesmírně zajímavým, jehož význam nepřehluší klišé o propagandistické funkci 
okresního tisku v době před rokem 1989. Autorčina práce k zájmu o okresní noviny vybízí, a to je dobře.  
 
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 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.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce byla stanovena správně s ohledem k cíli práce, autorka projevila schopnost vyjadřovat se 
v odborném jazykovém stylu a citačním úzu podle pravidel, svá tvrzení dokládá odkazy na prameny a zdroje. 
Přehlédla při korekturách nedostatky z nepozornosti typu: s. 3 - vynechávka za atributem "diplomové" - schází 
"práce", s. 25, pozn. 75 - "…rušeny v až v druhé polovině…".   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce je nesporně původní, přínosná pro výzkum okresního milieu daného teritoria, pomůže pro abstrahování 
typu okresních novin v okamžiku, kdy budou takto a podobně zpracovány další okresní noviny 
v reprezentativním množstevním a teritoriálním vzorku daných období. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1  Jsou pro další dvě desetiletí do roku 1990 v trutnovském archivu prameny ve vztahu k titulu vydatné? 

Zkoumala jste je, přestože jste časový záběr výzkumu zúžila:  
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! 
 


