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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) 

Cíl, technika a struktura práce odpovídají 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 1 

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) 

Autor pracoval s odbornou literaturou, která se týká osobnosti prezidenta Edvarda Beneše a politického vývoje 

v Československu po skončení 2. světové války. V bakalářské práci na základě této literatury přehledně a přesně 

popsal, jak tento poválečný vývoj vypadal. Ukázal politické postavení prezidenta Edvarda Beneše v roce 1948, 

období změn, rezignaci Beneše na jeho úřad a poslední měsíce jeho života. Autor si rozdělil sledované období 

roku 1948 na několik menších úseků a v nich studoval čtyři dobové deníky. Připravil kvalitativní analýzu a 

současně vypracoval i přehled četnosti článků k osobě prezidenta Edvarda Beneše. Stanovil si také, že bude u 

článku sledovat, zda byly pozitivní, neutrální a negativní. Autor provedl analýzu velmi dobře, pečlivě 

prostudoval vybraná periodika. Závěry jeho bakalářské práce jasně vyplývají z provedené analýzy.       

 

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 

1 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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 2 

 

 

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

Struktura práce je přehledná. Autor pečlivě odkazuje na použitou odbornou literaturu i novinové texty ze 

sledovaného tisku. Jazyková a stylistická úroveň práce je také velmi kvalitní. Možnou přílohou mohly být kopie 

některých textů z dobového tisku. Také bych preferoval zarovnávání pravého okraje textu.    

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Jiří Svatoš připravil zajímavou bakalářskou práci. Provedl analýzu čtyř titulů dobového tisku. Na základě analýzy 

zjistil, že ani v poúnorovém období nepsal dobový tisk o Edvardu Benešovi negativně. Odpovídá to faktu, že 

Beneš byl v poválečném období v Československu velmi populární, a proto si KSČ uvědomovala, že by pro ni 

nebylo dobré, aby proti Benešovi vystupovala. Také u lidí existovala velká úcta k úřadu prezidenta. Autorovi se 

podařilo najít v textech sledovaných deníků některé rozdíly v různém rozsahu zájmu o postavu Edvarda Beneše i 

rozdíly v četnosti pozitivních a neutrálních článků.         

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 8. 6. 2017                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


