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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 zadaný v tezích, stejně jako metoda práce byly autorkou dodrženy, obsahová struktura se mírně pozměnila, 
autorka toto odchýlení v úvodu vysvětluje a je pochopitelné, protože podrobnější popis francouzské situace za 
okupace evokuje hledání podobností či rozdílů se situací českou. 
 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Téma práce vyžadovalo poměrně značné úsilí při jeho zajištění literaturou. Nevím, zda autorka měla přístup do 
francouzských knihoven, nebo práci psala v ČR a literaturu se snažila získat z našich knihoven, mezinárodní 
výpůjční službou. Značně jí však pomohla elektronizace textů a jejich přístupnost internetem. Od seznamu tištěné 
literatury, částečně přístupné v elektronické formě, měla autorka odlišit výhradně elektronické zdroje a zažadit je 
do samostatného seznamu. Text práce prokazuje, že autorka je schopna orientovat se v rozsáhlejším informačním 
prostoru a shromáždit faktografický a interpretační základ pro vlastní výklad. Nejde však přitom o historické 
prameny, ale o sekundární literaturu. Základní metodou je zde výklad založený na popisu politické a sociální 
situace v jiném než českém kulturním a teritoriálním prostředí. Odtrženost od pramenů tak dává práci charakter 
kompilace, která je ovšem v českém prostředí přínosná a zprostředkovává tak znalost francouzského mediálního 
prostředí pro případné srovnání s naším nebo pro doplnění dalšími popisy zahraničních mediálních systémů 
v daném období, tak aby se i u nás rozšířilo povědomí o mezinárodní mediální kultuře po druhé světové válce.  
 
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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu, v odpovídající proporci se ocitá popis situace před rokem 1945 a po válce, i když 
ten by možná mohl být rozsáhlejší. Poznámkový aparát je v pořádku, autorka cituje podle citačního úzu. 
Jazykově je práce slušná. Přílohy absentují, text práce to nepoškozuje. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce, byť jde o kompilaci na základě francouzských historiografických výzkumů, je přínosem pro znalost vývoje 
zahraničních mediálních systémů a také pro možnost hledat analogie k československé poválečné mediální 
situaci. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Vycházíte především z historiografických materiálů. Za jak nosné považujete eventuální téma zmapování 

dobové publicistické debaty ve francouzských médiích o novinářské kolaboraci?  
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! 
 


