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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) 

      

 

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 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

      

 

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 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

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.) 

2 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 



 

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

      

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Jiří Hadaš si vzal za cíl zpracovat mediální obraz útoku na SSSR. Toto téma již patří mezi zpracovanější, přesto 

se, podle mého názoru Jiřímu Hadašovi podařilo práci obohatit ještě o nový pohled. Pozitivně lze hodnotit 

rozsáhlou a dobře zpracovanou část kontextovou, byť se zde lze setkat s jistými nejasnostmi( viz např. s. 13 - 14 

zmatečná pasáž týkající se role a statusu Tiskového odboru PMR, pasáž trpí značnou repetitivností; podobně na 

straně 15 není jasné, kdo byl organizátorem tiskových konferencí; s. 17 - nemyslím si, že by zvolené deníky 

byly v daném období nositely růnorodého obsahu či nahlížení na události. To koneckonců poporují i výsledky 

provedené analýzy). Práce překvapí i rozsahem provedené analýzy, kterou lze v kontextu bakalářské práce 

považovat za nadstrandardní, což je vyjádřeno i poměrně velkým rozsahem práce. Metoda sice nesplňuje 

nároky kladené na kvalitativní obsahovou analýzu, nicméně to nelze u bakalářského studia očekávat. Konvolut 

použité literatury by mohl být širší, v rámci bakalářské práce však potřebám vyhovuje. Sémiotická analýza je 

replikací analýzy již provedené práce dr. Lysoňkové, autor však pracuje i s jinými periodiky, proto lze i tuto 

replikaci hodnotit jako jistý přínos. Z formálního hlediska práce vcelku splňuje nároky na práci bakalářskou a 

na odborný text jako takový. V textu se sice vyskytují překlepy, ale nikoliv v míře, která by práci dramaticky 

znehodnocovala.  

 

 

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

5.1 Co myslíte tezí, že v protektorátu byla diferenciace deníků nesporná? 

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 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! 

 


