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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) 
Diplomová práce Mgr. Štěpána Kršky vznikla na základě dobře rozmyšlených a zpracovaných tezí, proto také 
všechny body (cíl práce, technika práce a struktura práce) jsou jednoznačně v souladu s původním záměrem 
diplomové práce. Struktura práce je přehledná a autor postupuje od obecného výkladu k analýze jednotlivých 
ročníků časopisu, resp. jednotlivých témat. Diplomová práce je výsledkem pečlivého studia.  
 
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 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor při zpracovávání jednotlivých kapitol využil přiměřeně všechnu relevantní literaturu k tématu a doložil tak 
velmi dobrou orientaci v dějinách československé společnosti i  hospodářských vztahů v období první republiky. 
Vzhledem k tomu, že se Mgr. Štěpán Krška  tématu věnuje systematicky již od bakalářského studia a absolvoval i 
studium ekonomie, je na zpracovaném textu patrná dobrá znalost problematiky a potřebný a  přiměřený kritický 
odstup k sledované době. Pro dějiny mediálních studií je tato diplomová práce o časopise Hospodářský rozhled  
jednoznačně přínosná, neboť se autor věnuje problematice ekonomické žurnalistiky ve třicátých letech 20. století, 
oblasti, která teprve čeká na své komplexnejší zpracování, navíc byl časopis Hospodářský rozhled významným a 
směrodatným periodikem po celou dobu svého vycházení (1928 - 1941).    
 
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.)  

1 

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Štěpán Krška dodržuje všechny zásady práce s poznámkovým aparátem. Jeho diplomová práce vychází 
z archivních pramenů, ze sekundární literatury a dobré znalosti sledovaných ročníků Hospodářského rozhledu a 
celý výklad je je důkladně doložený primárně i sekundární literaturou. Autor všude důsledně  používá potřebné 
odkazy.   
Hned v úvodu práce, v prvním řádku došlo k překlepu a název časopisu je napsaný malým písmenem. To je 
opravdu v jinak pečlivě zpracované práci prostě smůla, to nelze jinak označit. Diplomová práce je napsaná na 
dobré stylistické úrovni s dobře zpracovaným citačním a poznámkovým aparátem.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Málokdy je magisterská práce tak logicky strukurovaná, obsahově i stylisticky kultivovaně napsaná a přinášející 
nové poznatky, jako je předložená magisterská práce Štěpána Kršky. Zajímavý je nejen výklad politicko-
hospodářských souvislostí, ale i pokus o dějiny redakce časopisu, stejně jako i samotná analýza vybraných 
ročníků. Práce je obor mědiálních po všech stránkách přínosná.   
 
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! 
 


