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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) 

Práce ve všech ohledech odpovídá schváleným  tezím. 

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

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) 

Autorka předložila velmi kvalitní práci, v níž prokázala dobrou schopnost práce s odbornou literaturou i osvojení 

výzkumné metody. Analytická část je velice podrobná a pečlivě zpracovaná. Vysoce oceňuji výběr 

analyzovaného materiálu - provádět komparaci zahraničních dobových periodik s periodiky československými 

není na úrovni bakalářské práce na naší fakultě obvyklé. Autorka detailně zkoumá přístup jednotlivých deníků a 

na základě obsahové analýzy se snaží také vysledovat vlivy, které na jednotlivá periodika působily. Následně 

provádí komparaci mediálního pokrytí u československého a britského tisku. Její závěry jsou logické a podložené 

citacemi z dobových periodik. Analýzu velmi vhodně dokreslují i zmínky o grafické úpravě jednotlivých listů, o 

využívání zdrojů, o četnosti fotografií a podobně. 

 

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 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

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 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

2 



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 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce se vyznačuje velmi pečlivým zpracováním. Drží se fakultní šablony, má dobrou grafickou úpravu, ocenit 

lze také zařazení obrazových příloh. Bylo by však také vhodné zařadit kompletní seznam analyzovaných textů. 

Po stylistické a jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni, ačkoli se autorka nevyvarovala občasných 

překlepů či stylistických nedostatků (např. s. 32 - "hrabě Bernadotte" vs. "Berandottův plán"). Citační aparát je 

v pořádku. Pouze v případě citování zahraničních periodik lze doporučit citování názvu článku v původním 

jazyce, nikoli v překladu.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka předložila kvalitní práci, jejíž nejsilnější stránkou je velmi pečlivě provedená historická srovnávací 

analýza. Jako velmi pozitivní lze hodnotit fakt, že autorka zpracovala i britský dobový tisk a prokázala, že i ten, 

ačkoli existoval v demokratické společnosti, byl ovlivněn politickým pozadím. Drobné nedostatky lze nalézt 

zejména ve formálních náležitostech (např. nepřítomnost seznamu analyzovaných textů, citace britských 

periodik), ale i přesto navrhuji hodnotit práci stupněm Výborně. 

 

 

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

5.1 Jak jste řešila přístup k archivním vydáním britských periodik? 

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! 

 


