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Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Hana Pražáková   

Název práce: Periodický tisk na Kutnohorsku v období 1918 - 1948 

Autor(ka) posudku 
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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) 

 

Struktura práce byla částečně pozměněna; diplomantka upravila názvy a členění některých kapitol, což tématu 

určitě prospělo.  

 

 

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 1 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

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)  

Diplomantka zpracovala dané téma s oporou v dostupné odborné literatuře a na základě standardní metodologie 

pro tento okruh témat. V případě odkazů na vývoj politických stran doporučuji citovat zásadní přehled J. 

MALÍŘE a kol.: Politické strany I.-II. (srv. např. pozn. 211). 

Na řadě míst diplomantka doslovně přebírá obsáhlé pasáže ze zkoumaných periodik (srv. např. s. 93, 108, 111, 

126, 131, 138, 141); tento přístup k pramenům není příliš vhodný - autorka by měla parafrází vystihnout podstatu 

sdělení a příp. citovat zvlášť charakteristické či nějak zajímavé pasáže. 

 

 

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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

 

Obsah: 

- s. 39: atentát na arcivévodu Ferdinanda proběhl 28. 6., nikoli 28. července 

- s. 54: R. Heydrich byl zastupujícím ř. protektorem; formulace "spáchán atentát" je nevhodná - v podstatě 

kopíruje nacistický postoj 

- s. 112, 120: "feuilleton" - jde přeci o fejeton, neboli podčarník 

- s. 126: "lidové soudy" - jde o mimořádné lidové soudy 

- s. 132: jednalo se skutečně o krajský výbor KSČ v Kolíně? Jde patrně o okresní výbor. 

 

 

Jazyková úroveň, překlepy: 

- s. 53: "Versaillská" - správně "Versailleská" 

- s. 58: "nejsilnější stranou strana" 

- s. 58: "zle" - správně: lze 

- s. 60: "během vlády Rakouska-Uherska" (formul.) 

- s. 82: "protektorátu" (P…) 

- s. 86: "universitní" 

- s. 87: "vycházek" - správně "vycházel 

- s. 88: "romantismus" - správně romantismu 

- s. 94, pozn. 331: "povinnému" - správně povinného 

- s. 98: inserce (-z-) 

- s. 100: "problému" - správně problémů 

- s. 102: "již tisk list" 

- s. 112: "úředníku" - správně úředníků 

- s. 118: "a to jak ani po formální" (styl.) 

- s. 121: "zabavenen" 

- s. 125: "košického" - správně Košického 

- s. 127: "rezidenta Beneše" 

- s. 129: "v rove 1952" 

- s. 132: "Kč" - správně Kč 

- s. 143: "v hlavním městě regionu" (formul.) 

- s. 144: "odkrytí" - lépe: odhalení; "Kutnohorská periodika" - správně kutnohorská periodika 

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Diplomantka předložila pečlivě zpracovaný vývoj periodického tisku na Kutnohorsku; téma doposud nebylo 

souhrnně mapováno. Diplomová práce působí velmi přehledně, autorka studovala v podstatě všechny předmětné 

periodické tituly. I z tohoto důvodu má práce výrazně materiálový charakter - je sledováno zaměření každého 

periodika, struktura, formální úprava i osobnosti redaktorů; faktografickou bohatost navíc zvyšují poznatky 

získané na základě archivního průzkumu. Vyzdvihuji zde i velmi pečlivě připravené přílohy (vč. bibliografie), 

které zvyšují dokumentární hodnotu diplomové práce. 

Práce je dobře ukotvena v obecných souvislostech regionálního a celostátního vývoje. Úvodní dvě kapitoly by 

však měly být úspornější (zvlášť výklad k vývoji tisku do roku 1918, který není předmětem práce), neboť 

vlastnímu tématu se autorka začíná věnovat až od s. 53. Namísto toho by diplomantka mohla věnovat 

soustředěnější pozornost např. vývoji cenzurní a tiskové praxe v jednotlivých obdobích po roce 1918. Další 

slabinou práce je doslovně přebírání obsáhlých pasáží ze zkoumaných periodik. 



Diplomová práce je psána srozumitelným a kultivovaným jazykem, místy je text zatížen překlepy a dalšími 

drobnými formulačními vadami. 

 

 

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! 

 


