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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) 
Obsah práce a její struktura odpovídá schváleným tezím.  Drobná korektura oproti tezím - pominutí rozhlasu v 
kpt. Média na Liberecku (tisk a rozhlas) v roce 1938 - nijak neovlivnila cíle práce, spíše naopak. Práce je díky 
tomu kompaktnější.  
 
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 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)  
Každá fundovaná odborná studie z dějin regionálního tisku je přínosem. To platí plně i pro oblast Sudet, tedy i 
pro Liberec a Liberecko.  V jazykově smíšených územích musí badatel vystihnout konkrétní národnostní situaci v 
předmětné lokalitě. Použitá odborná literatura  v předložené MDP tomuto záměru odpovídá a vyhovuje. Také 
práce a postupy obsažené v  bodech  2.2 až 2.4 autorka zvládla dobře. 
Prezentace jediného českého deníku (obdeníku), který vycházel v meziválečném Liberci a jeho analýza 
představuje původní práci. Předložená MDP je rozhodně přínosem k dějinám tištěných médií na území ČR.       
 
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 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 1 



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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená MDP je dobře strukturovaná. Pisatelka se nenechala unést líčením historie a dalších kontextových 
kapitol. Úvodní kapitoly tak nejdou svým rozsahem na úkor jádra práce.  
Pisatelka cituje přiměřeně; používá citace průběžné (pro literaturu) a citace pod čarou (pro tisk a prameny). Stať 
je čtivá a srozumitelná. V přílohách postrádám mezi statistickými přehledy národnostní složení města Liberec, 
popř. soudního okresu Liberec. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Jedná se o původní práci; jako zdroje byly použity kromě sekundární literatury a Severočeského deníku také 
mnohé archivní prameny. Práce je vyvážená; netrpí častým neduhem, kdy výzkumná část je spíše přívažkem 
vstupních kapitol kompilačního charekteru.  
Autorka nezmínila početní vývoj české menšiny v Liberci a okolí. Je sice známo, jak jsou statistiky - a hlavně ty 
národnostní - ošidné, ale nějaké počty Čechů (hlavně v Růžodole) by práci neuškodily. A ještě vyvstává otázka, 
zda by nebylo ku prospěchu u výzkumné otázky č. 6 (teritoriální vymezení) vyčlenit samotný Liberec.   Jinak 
nemám k posuzované MDP zásadní připomínky. 
Práci doporučuji k obhajobě s předpokladem, že může být obhájena za jedna.      
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Nešlo u VO 6 vyčlenit město Liberec, nebo Liberec a aglomerace nebo např. soudní okres Liberec?  
5.2 Vedl  Severočeský deník polemiku se zahraničním a domácím německým tiskem? 
5.3 Jedním z rysů českého menšinového tisku na severu Čech byl zájem (argumentace-protiargumentace) o 

Lužické Srby. Do jaké míry se to odráželo na stránkách Severočeského deníku?  
 

5.4 Pomáhal Severočeský deník propagovat jiný český menšinový tisk a zastávalo nějaké významné místo na 
stránkách analyzovaného deníku Podještědí? 

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum:12. června 2014 ………………………                                                                Podpis: 
……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


