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Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Dědková, Michaela  
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Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová, Barbara 

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 Michaely Dědkové se věnuje souvislostem vydávání, postavení a obsahu Krkonošské pravdy 
v letech 1960 až 1969 jako okresního listu v Trutnově. Právě zkrácení sledovaného období znamená sice změnu 
oproti původnímu záměru, jak ho autorka formulovala v tezích, avšak pro kvalitu práce zúžení množství ročníků  
je rozhodně plně zdůvodnitelné a přínosné. Autorka cíl práce splnila, pokusila se popsat okolnosti vzniku listu, 
jeho redakci i analyzovat obsah z hlediska historického, tedy ukázat na vztah mezi společenským děním a 
obsahem listu na příkladu čtyř čísel každého ročníku..    
 
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 3 
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)  
Jedná se o první zpracování týdeníku, který vydával Okresní národní výbor ve spolupráci s Okresním výborem 
KSČ v Trutnově. Michaela Dědková se pokusila na základě archivních podkladů zpracovat  osudy hlavních 
osobností, které v redakci v té době pracovaly a pokusila se ukázat dobovou strukturu regionálního tisku v okrese 
Trutnov. Michaela Dědková se navíc snažila  rovněž načrtnout osudy i dalších listů, které v oblasti  vycházely a 
měly svůj vliv na čtenáře Trutnovska. Analyzovat  kriticky dobu 60. let je velmi náročné a vyžaduje poměrně 
dobrou znalost i dobových reálií, což pro diplomantku nebylo vždy snadné. Literatury věnované regionům v době 
socialismu je  u nás stále ještě velmi poskrovnu.   Domnívám se, že diplomová práce věnovaná postavení a 
zaměření regionálního listu  je pro poznání vztahu médií a socialistické každodennosti velmi přínosná.s 
 
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)  
Michaela Dědková ne výrazněji neodkloňuje od spisovné pravopisné normy, zcela přesvědčivě pracuje 
s poznámkovým aparátem a odkazy, sestavila obsahově zajímavou přílohovou část.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Michaely Dědkové o Krkonošské pravdě, vydávané v Trutnově, je první prací, která se věnuje 
tomuto periodiku. Svou práci začíná zajímavým, ale do jisté míry, nadbytečným výkladem historických 
souvislostí, ve kterém vychází z sekendární literatury. Pro větší kontext autroka zařadila i kapitolu o cenzuře a 
struktuře tisku v 60. letech.Tyto části slouží jako připomenutí vývoje médií obecně i Trutnovska speciálně. 
Vlastní rozbor provádí autorka vždy na čtyřech číslech každého ročníku ve sledovaných  deseti ročnících - vybírá 
dvě poslední květnová čísla a dvě záříjová. Výběr pokládám za zdůvodněný a rozmyšlený Jako samostatný 
příklad ještě doplňuje cyklistický závod Trutnovskem..  
 
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! 
 


