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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Karnet Martin  
Název práce:  Krajina periodického tisku v Čechách v roce 1848 - 1849   
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Sekera Martin 

Pracoviště: IKSŽ - KMS 
 
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) 
Teze se s obsahem předložené práce v hlavním plánu, cíli, metodě shodují,  došlo jen k vnitřnímu přeskupení 
témat v rámci kapitol, což bylo vyvoláno snahou logičtěji provazovat sdělení jednotlivých částí práce. Autor to 
v úvodu vysvětlil.   
 
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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Povaha a zadání práce vycházely z toho, že existují různá zpracování problematiky tiskového života v období 
revoluce 1848 - 1849, ale jsou v nich metodické, rozsahové, tematické disproporce. Za nejúplnější lze považovat 
přístup bibliografický. Na druhé straně nemáme k dispozici práci, která by vycházela z bibliografické mapy jako 
východiska pro podrobnější charakteristiky politického a obsahového zaměření jednotlivých titulů, protože jsou 
z hlediska analýz zaměřovány jen určité a počtem omezené okruhy titulů periodik. Ambice této diplomové práce 
byla tuto mezeru vyplnit. Aby se to zdařilo plně, musel by autor vedle průzkumu obsahu všech titulů zvládnout 
začlenění dosud vydané sekundární literatury, a to v jejím úhrnu, což bylo nezvládnutelné. Ale inteligentně tuto 
literaturu představil alespoň rozčleněním do několika typových skupin. Objektivně vzato je však jeho metoda a 
její aplikace - totiž deskripce obsahu a struktury jednotlivých titulů z nich samých (průzkumem) sice velmi 
důležitá, ale nutně by potřebovala doplnění závěry a zjištěními z bohaté literatury odborné, vědecké i paměťové. 
Práce však přesto ve smyslu původnosti svou hodnotu naplňuje.  
 
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.)  

1 

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 je promyšlená, tematicky provázaná a logická. Některé závěry v charakteristice jednotlivých 
titulů vypovídají o menší zkušenosti autora s dobovými událostmi, jejich kulturním a sociálním kontextem, 
kterou by nabyl, pokud by byl speciálně školeným historikem. Zadání práce a jeho naplnění však vyhověl v rámci 
svých možností velmi dobře. Pokulhává jazyková úroveň práce, kterou poškozují některé pravopisné chyby (typ - 
"cenzoři měly upravit", s. 19, "Radikální demokraté formulovaly myšlenky…", s. 97), zahájení textů poznámek 
není provedeno velkými písmeny - příklad: srv. ( bibliografický údaj), má být Srv. Přílohy vhodně dokumentují 
vizuální obraz zpracovaného materiálu.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předložená diplomová práce je jako pokus o inovativní přístup k doplnění naší znalosti tiskového spektra v letech 
1848-49 velmi dobrá a lze na ni navázat jejím dalším prohloubením.    
 
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! 
 


