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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Miroslav Beneš  
Název práce: Komparace pojetí exilového tisku na příkladu Svědectví a Listů 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Jakub Končelík 

Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK 
 
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 5 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji ? 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 5 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 5 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 5 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
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  4 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 4 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4 
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.)  

5 

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

5 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 



 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práci navrhuji posuzovat jako nedostatečnou a nevyhovující z formálních důvodů. Neodpovídá požadavkům 
kladeným na magisterskou dilomovou práci jak jazykově, tak materiálově. 
 
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 
Posuzovanou práci lze charakterizovat jako nepečlivou, nepoučenou a viditelně nedokončenou. Neprošla 
jazykovou korekturou. Autor na úvodních deseti stranách nabízí minimálně dva jazykové prohřešky na každou 
stranu (nejen překlepy, ale i hrubé chyby), hned druhá strana textu (strana 3) je prázdná, dokonce i nadpisy 
kapitol variují práci s tečkami a mezerami. To samo je mi důvodem k formálnímu odmítnutí práce. A dále: Autor 
ignoruje produkci české historické obce a zdrojem výkladu přelomových událostí československých dějin jsou 
mu úvodní portály určené nepoučené veřejnosti - server totalita.cz, více než dvacet let staré vydání středoškolské 
učebnice Dějin zemí koruny české a informační bulletin AV ČR. Odkazy neodpovídají normě. Za pozoruhodné 
považuji, že se autor při komparaci Svědectví a Listů obejde nejen bez prací současných autorů, kteří se tématu 
přímo věnují (například Dušana Havlíčka, či Petra Orsága), ale (s čestnou výjimkou Karla Kaplana) i kupříkladu 
bez celého Ústavu pro soudobé dějiny. Jádrem výpovědi měla být analýza obsahu Listů a Svědectví. Metodu 
autor definoval slovy "pomocí kvalitativních metod bude zkoumán obsah článků, jejich zaměření a podtext." Nic 
dalšího se čtenář o metodě nedozví. Práce pak v samotné analytické části nabízí neorganický sled výpisků - 
pravděpodobně určených k dalšímu zpracování? Shrnu-li: nepředpokládám, že předloženou podobu práce někdy 
viděl konzultant. Předložená práce po mém soudu rozhodně neodpovídá standardům magisterských diplomových 
prací Fakulty sociálních věd UK a já ji nemohu doporučit k obhajobě. 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


