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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
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
3
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
1
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 Struktura práce
2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
2
3.3 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 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
1
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Eliška Henychová si jako téma práce vybrala tiskový zákon z roku 1966, který byl nejdůležitější mediální
normou přijatou v průběhu 40 let komunisitcké totality. Autorka se snaží poukázat na vliv tohoto zákona na
události vedoucí k tzv. Pražskému jaru. Výklad je strukturován logicky, i když se nelze ubránit dojmu, že
proporčně je zbytečně mnoho místa věnováno kontextovým tématům, a to zejména v úvodních pasážích textu.
Naopak část věnovaná samotnému zákonu by mohla být rozsáhlejší. Konvolut použité literatury by jistě taktéž
mohl být širší, na druhé straně však autorka pracuje s texty, které jsou ve vztahu k tématu vhodné a relevantní,
prokazuje schopnost odborně nakládat se zdroji a citovat. Jako poněkud zvláštní se však v tomto ohledu jeví fakt,
že autorka nikdy neodkazuje na samotná znění právních norem, ale odkazuje pouze na sekundární texty. Přitom
tyto legislativní normy uvádí v soupistu použitých zdrojů. Naopak bych rád vyzdvihl, že autorka, nad rámec
požadavků kladených na bakalářskou práci, pracovala i s archivními materiály z Národního archivu, díky nimž
mohla rekonstruovat prvotní podobu návrhů zákona a srovnat je s přijatým zněním. Z formálního hlediska si pak
zaslouží pochvalu velmi kultivovaný písemný projev a dodržování odborně sdělovacího stylu s minimální mírou
pravopisných či stylistických prohřešků.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Na straně 34 používáte slovní spojení "k realitě skutečnosti". Můžete toto spojení blíže vyložit?
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!

