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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: Králíková Kateřina

Název práce: Proměny závodních časopisů na příkladu Jiskry východočeských horníků
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Vlasák Zbyněk
Pracoviště: 

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)
Vysledná práce věrně sleduje cíl stanovený v tezích, k drobným odchýlení došlo ve struktuře textu, ale byla to 
odchýlení logická, k lepšímu a zdůvodněná.

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)
Literatura k tématu je zvolena vhodně, snad s výjimkou části ryze historického přehledu, kde bych uvídal méně 
populárně-naučných a více odborných zdrojových knih. Zpracování zkoumaného materiálu, tedy jednotlivých 
čísel Jiskry, mohlo být rozšířeno na všechna čísla, nicméně na kvalitě následné analýzy to není poznat, proto 
jsem v této oblasti zvolil hodnocení výborné.

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) 
Struktura odpovídá vytčenému výzkumnému cíli práce. Citace a poznámkový aparát jsou užívány v přijatelné 
podobě. Velmi nadprůměrná je jazyková a stylistická úroveň práce.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Studentka si zvolila velmi zajímavé téma závodních periodik, které zkoumala na příkladu konkrétního listu: 
Jiskry východočeských horníků. Tyto noviny zvolila více než vhodně, podobných zdrojů s tak dlouhou dobou 
vydávání, takovým rozsahem, navíc dodnes archívně zachovaných, mnoho není. Řešitelka skrze obsah velmi 
dobře podchytila proměňující se situaci, v níž list vycházel. Pečlivější z tohoto hlediska mohla být jen 
v devadesátých letech, kdy se celý podnik vzhledem k tomu, že nebyl privatizován a stát o něj neměl zájem, řítil 
k zániku. Toto období však od začátku nebylo to hlavní, které si vytkla zkoumat. A roky 1968 a 1989 jsou 
zpracovány velmi dobře. Proto neshledávám důvod hodnotit tuto bakalárskou práci jinak než jako výbornou.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Čím hlavně byla podle vás Jiskra východočeských horníku charakteristická v 90. letech?
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!


