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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 odpovídá schváleným tezím ve všech ohledech. Autorka dodržela stanovené téma, strukturu, materiál a 

metodu i hlavní odbornou literaturu. 

 

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 využila dostatečné množství titulů z oblasti mediálních studií i historie. S literaturou také dobře pracuje 

a podává srozumitelný a přehledný výklad. Oceňuji kapitolu věnovanou použité metodě a její základní 

charakteristice. Autorka metodu historického srovnání zvládla dobře a úspěšně ji použila v analytické části. 

Oceňuji velmi široký vzorek analyzovaného materiálu - téměř 50 ročníků časopisu Jiskra. Samotná obsahová 

analýza je zpracována velmi pečlivě (ač by bylo možné a vhodné využívat více přímých citací z analyzovaných 

článků) a jsou z ní vyvozeny zcela logické závěry.   

 

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 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Po formální stránce lze této práci vytknout jen velmi málo. Autorka dodržuje citační normu a řádně cituje. Práce 

je na velmi dobré jazykové i stylistické úrovni (zcela výjimečně se objevují drobné pravopisné chyby či překlepy 

- např. na s. 46 v citacích pod čarou: "Co očekáve od roku 1990?"). Poněkud nepřesně může působit formulace 

na s. 29 - "K obnovení Jiskry došlo až po komunistickém převratu v Československu v březnu 1949" - ze 

samotné formulace není zcela patrné, zda se datum vztahuje ke komunistickému převratu nebo k obnovení Jiskry. 

Grafická úprava práce je velmi dobrá, napříště jen doporučuji hlídat také zalamování určitých výrazů na koncích 

řádků - např. jednopísmenné předložky (na více místech) nebo datum (např. 7. října 1949 na s. 30). Práce se drží 

stanovené fakultní šablony. Oceňuji zařazení ukázek dobového tisku do příloh práce.     

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka si stanovila zajímavé a dosud nezpracované téma proměn závodního časopisu a zpracovala je s velkou 

pečlivostí, navzdory velkému objemu analyzovaného materiálu. Podala srozumitelný a logický výklad, osvojila si 

analytickou metodu, kterou následně vhodně použila a došla k logickým závěrům. Po formální stránce je práce na 

výborné úrovni jak z hlediska jazykového a stylistického, tak z hlediska citační normy i grafické úpravy. 

Navrhuji práci hodnotit stupněm Výborně.  

 

 

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

5.1 Jak si vysvětlujete časté střídání šéfredaktorů Jiskry v 50. letech a v 1. polovině 70. let? 

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! 

 


