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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) 

Jasně vymezený předmět výzkumu, dodržená metoda a struktura naznačená v  tezích a v práci rozpracovaná.  

 

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 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu  2 

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)  

Téma je svou povahou značně rozsáhlé. Použitá literatura zajisté dostačuje, ale je nutno zdůraznit, že by mohla být 

rozšířena o bohatou literaturu týkající se např. německy psaných vlastivědných sborníků a časopisů, 

koexistujících do roku 1945 vedle českých a potom navazujících v  zahraničí. To by ale současně téma rozšířilo a 

posunulo jinam, jen si tím dovoluji naznačit zařazení této diplomové práce do půdorysu výzkumné oblasti. Využití 

literatury je v práci dvojí: jednak jako informační zdroj o historickém kontextu zkoumaného titulu a jeho obsahu, 

formy a organizace, jednak jako zdroj představy o pojmové kategorii "vlastivěda" a jejích odvozeninách. 

Historické chápání pojmu by zde mohlo být daleko hlubší, ale patřilo by spíše do oboru dějin  historiografie a jako 

samostatné téma pro práci. Na výzkum byla aplikována metoda kvantitativní analýzy v  jednoduše koncipovaném 

kódovacím systému. Výsledky jsou faktograficky cenné a vypovídají o obsahovém, distribučním, nákladovém, 

rozsahovém a cenovém profilu časopisu po téměř celou dobu jeho vydávání. Práce je tedy zjevně autorská a 

přínosná.  

 

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  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby  výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Postup stavby struktury diplomové práce je v pořádku, vymezení tématu z hlediska pojmosloví, změny 

vydavatelského zázemí a jeho organizace, samotný obsahový výzkum. Podloženost závěrů je problematičtější. 

Autorka si položila 5 otázek. První tři - uspokojení současného čtenáře, schopnost sdělování dostatečně 

čtenářsky atraktivní formou, vzdělávací potenciál - jsou plně zodpověditelné jen v kombinaci kvantitativní analýzy 

s kvalitativní - rozborem textů a dalších materiálů, případně po doplnění dotazníkového šetření. Z  tohoto nadhledu 

musíme také jednoznačné závěry autorky vnímat. Jinak stojí trochu "na vodě". Formální průpravu k psaní 

odborného textu autorka prokázala. Jazyk je slušný, občasné překlepy, jednou vynechané slovo ve větě. Umístění 

příloh je účelně rozvrženo - tabulky a grafy umístěné v textu pro lepší a názornější čtenářskou orientaci, ostatní 

přílohy za textem práce a seznamem literatury.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 

původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce je z hlediska věcných poznatků cenná a užitečná, je poctivě zpracovaná a vstupuje do 

kaleidoskopu profilů tohoto druhu regionálních časopisů jako jeho solidní součást. Interpretační přínos práce 

v dílčích bodech prozrazuje sympatické zaujetí autorky pro titul a lidi na jeho vydávání se podílející, poněkud 

upozaďuje objektivizující vědecký přístup. Nicméně dávám při hodnocení přednost ceně faktických zjištění, které 

autorka přináší. Hodnocení mezi 1 - 2.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Na str. 6 při definici druhu periodika sborník uvádíte, že je to recenzovaná publikace. Myslíte tím, že jde o 

pravidelný příznak každého sborníku, nebo se to týká jen sborníku Vámi zkoumaného?  

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! 

 


