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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Eliška Junková  
Název práce: Oficiální portréty československých a českých prezidentů 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Sandra Štefaniková 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
      
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
2.3 Autorka si v úvodu stanovila hned několik výzkumných metod: kvalitativní obsahovou analýzu, kvalitativní 
interpretativní metody (sémiotickou analýzu a výzkum vizuálních sdělení) a psychologickou analýzu neverbální 
komunikace, aniž by je v textu více specifikovala, nebo doopravdy provedla. Naopak přesné vymezení hlavní 
metody, kterou byly hloubkové nestrukturované rozhovory s autory portrétů a pamětníky, ve vyjmenování chybí.  
2.4 Po přečtení práce si nejsem zcela jistá, jaký je závěr práce. Autorka sice na základě rozhovorů zdatně popsala 
technické podmínky a způsob vzniku prezidentských portrétů a nastínila jejich další využití. Nedokázala ale 
vedle technických aspektů jasně popsat vnímání portrétů a jejich reflexi v masových médiích. Té jsou v práci 
věnovány pouze dvě strany. Naproti tomu využití portrétů v praxi na medailích, poštovních známkách a 
bankovkách je v práci zcela zbytečně popisováno na devíti stranách. 
     
 
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 Struktura práce 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
3 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
3.1 Podkapitoly v části "Využití oficiálních portrétů prezidentů v praxi" by bylo lepší spojit v jednu stručnou 
kapitolu. Pro práci jsou tyto podkapitoly v tak širokém rozsahu zcela nadbytečné. Naopak mnohem širší 
pozornost by měla být věnována reflexi oficiálních prezidentských portrétů v masových médiích. U podkapitoly 
"3.5 Česká republika (1993 - současnost)" by bylo vhodné volit jiný název, jelikož začíná povídáním o Václavu 
Klausovi. 
V kapitole "9 Budoucnost oficiálních portrétů" je na straně 47 citace Jaroslava Hejzlera, která se vůbec netýká 
budoucnosti portrétů, nýbrž budoucnosti prezidentské funkce. Také ostatní citace v této, pro mě bezdůvodné 
kapitole, nemají valnou vypovídající hodnotu.     
3.2 a 3.3 Autorka neuvádí, kterou citační normu používá, internetové zdroje uvádí chybně. V textu se objevují 
nepodložená tvrzení a hodnotící soudy, např. na str. 42 odst. 1, na str. 44 odst. 3. V několika případech není 
uveden zdroj informací, např. str. 3 odst. 3, str. 38 odst. 1 a 2. Autorka používá novinářský styl při odkazování na 
citace, například na str. 43 (Noemi Zárubová). Není zde uvedeno, o koho se jedná, nebo kdy a kde dotyčná měla 
zmiňované tvrzení pronést. Obdobně je to na str. 24 (Martin Halata, odst. 3), na str. 32 (Jiří Kotásek) a na str. 33. 
(ministerstvo školství, což ani není oficiální název dotyčného úřadu).  
V práci se objevují chyby ve formátování textu, např. str. 24, 39, 43.  
3.4 V textu se objevuje několik gramatický chyb, často chybí, nebo přebývají čárky ve větách. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Eliška Junková se ve své bakalářské práci zabývala zajímavým tématem, kterému se navíc v minulosti nedostalo 
příliš pozornosti. Zajímavá je například kapitola o vzniku oficiálního portrétu protektorátního prezidenta Emila 
Háchy. Práce má ale i několik nedostatků. Vzhledem k tomu, že vznikala na katedře žurnalistiky, očekávala bych 
větší důraz na reflexi oficiálních prezidentských portrétů v médiích. Dalo by se tak provést například 
prostřednictvím stručné obrazové a obsahové analýzy na příkladu reflexe portrétů dvou posledních státníků v 
tisku. Místo toho autorka zbytečně rozebírá způsob zpracování známek a medailí. Autorka také často používá 
odlehčený žurnalistický styl, který pro bakalářskou práci není vhodný. V některých případech není uvedený zdroj 
informací. Práci proto navrhuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Na str. 23 autorka uvádí, že důkaz o existenci oficiálního portrétu Emila Háchy objevila při hledání 

dokumentů týkajících se fotografování prezidenta Gustáva Husáka. Dále ale tuto skutečnost nepřibližuje. 
Můžete, prosím, přiblížit, jak přesně k tomuto objevu došlo?      

5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 



Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


