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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) 
Magisterská práce Bc. Hany Pražákové nepřímo navazuje na její bakalářskou práci. Pokládám to za velmi 
přínosné, neboť, i když se jedná o zcela novou a původní práci, přeci jen je zřejmý nejen  autorčin zájem o téma, 
ale především je patrná znalost a promyšlenost přístupu ke zpracování tématu.    
 
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 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)  
Předložená diplomová práce je jednoznačným potvrzením mimořádné píle a kritického přístupu Bc. Hany 
Pražákové při práci se sekundární literaturou a především s archivními prameny. Svědčí o tom nejen bohatý 
odkazový a poznámkový aparát, ale také vynikající a dobře utříděná příloha. Jedná se o původní práci, která 
nepochybně znamená značný přínos ke studiu reginálních médií.  
 
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.)  

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)  
Hana Pražáková, jak už bylo řečeno, skutečně příkladně pracovala s poznámkovým aparátem. Jen u některých 
osob, kde se nedalo nic dohledat (např. na s. 70) bylo možné uvést, že k osobám se nepodařilo nic najít, nebo to 
bylo možné uvést jako vysvětlení v úvodu. K Minaříkovi mohu doplnit z jeho nepublikovaných pamětí, že od 
července do září roku 1931  žil Vladimír Minařík v Kutné Hoře u výrobce varhan Tučka, který byl zároveň 
předsedou Mladé generace. „Redakční kumbálek jsem měl na pavlači v nádvorní straně hotelu Černý kůň. Tam 
jsem za 600 Kč měsíčně připravoval, objednával a psal rukopisy a zasvěcoval se do praktické novinářské práce.“  
Jednalo se o Minaříkovo první profesionální působení jako novináře.  Narodil se 9. 3. 1909 v Praze na Žižkově a 
zemřel v Praze 3. prosince 1981. Práci vykazuje dobrá grafická úprava, přehlednost a naprosté minimum 
překlepů.(Našla jsem jeden na s. 37) 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Musím konstatovat, že diplomová práce Hany Pražákové je opravdu přínosná pro studium dějin médií, pro 
poznání žurnalistické praxe i podmínek, za kterých regionální tisk v období let 1918 až 1948 vznikal (i když 
práce občas toto časové zarámování vhodně  překračuje).  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


