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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)
Ve srovnání s tezemi došlo k úpravě struktury práce, když autorka doplnila ještě další události z politického 
vývoje Chile ve sledovaném období, což je v práci vysvětleno. 

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 2
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) 
Autorka na základě odborné literatury popisuje politický vývoj Chile ve sledovaném období. Čtenář dostane 
přesnou a přehlednou charakteristiku situace v Chile, působení prezidenta Pinocheta i proměny jeho politické 
moci. Bylo by možné použít ještě další zdroje informací k pohledu na fungování médií v Československu. 
Domnívám se, že autorka pečlivě analyzuje vybraná periodika. Dobře prezentuje, jakým způsobem periodika 
informovala čtenáře o politice Chile. Autorka ve své bakalářské práci zpracovala předcházející období let 1970-
1973, tak teď může dobře ukázat, jak tehdejší propaganda v 70. a 80. letech pokračovala ve způsobu 
informování o Chile a prezidentu Pinochetovi, který odpovídal způsobu nahlížení na něj v době politického 
převratu v Chile. Autorka dobře prezentuje, jak se v denících objevovala ustálená schemata, jakým způsobem 
komentovaly deníky politickou situaci v Chile. Pozornost je také věnována výběru jazykových prostředků. Jako 
velmi vhodné se ukazuje zařazení období po roce 1989 a jeho obrazu v českém tisku. Zde je dobře 
prezentováno, jak média začala ukazovat, že Pinochet měl v Chile i řadu příznivců, přičemž za normalizace byl 
ten pohled, že Pinocheta podporuje jen armáda a buržoazie, ale jinak je všechen chilský lid proti němu. 
Analýza také dobře dokumentuje, jak se do pohledu na Chile také začalo promítat, že v době Pinochetova 
režimu zažila země značný hospodářský vzestup. Jak autorka prokázala, tak ale stále v českých denících 
převažoval pohled, že nejdůležitější při posuzování jakéhokoliv režimu je dodržování lidských práv.       



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 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomová práce má logickou strukturu, která odpovídá chronologickému přístupu. Text má pečlivě provedený 
poznámkový aparát. Autorka dodržuje citační normu. Práce má také velmi kvalitní jazykovou a stylistickou 
úroveň. Výsledky analýzy jsou prezentovány v přehledných grafech.   

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Veronika Vavřinová psala svoji bakalářskou práci o obrazu politického vývoje Chile v českých denících v letech
1970-1973. Byl jsem vedoucím této práce. Mohu tedy nyní konstatovat, že se pozitivně projevilo, když autorka 
na tuto bakalářskou práci navázala. Analyzovala pohled českých deníků na Chile v delším časovém období 
několika desetiletí. Na základě zkušenosti z bakalářské práce mohla ukázat, jak české deníky navazovaly na 
pohled na Chile z počátku 70. let. Pro komunistický režim byla otázka Chile velmi důležitá. Po Salvadoru 
Allendem byly v Československu pojmenovány ulice a školy. Na festivalech politické písně vystupovali 
interpreti s písněmi na podporu chilského lidu. Propaganda věnovala Chile značnou pozornost, což se projevilo 
i v tištěných médiích. Je jistě dobře, že autorka analyzovala i média po roce 1989, kdy byly tendence 
zdůrazňovat ekonomické úspěchy Pinochetova režimu. Jak ale autorka ve své analýze prokázala, tak stejně 
nejvyšší hodnotou zůstávalo pro média dodržování lidských práv. Média připomínala, že Pinochetův režim 
velmi tvrdě perzekuoval své politické odpůrce.         

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
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

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

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


