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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Sichingerová Hana  
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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) 

Oponent nemohl posoudit tento okruh, protože elektronická verze diplomové práce uložená ve Studijním 

informačním systému obsahuje z tezí vyexceropaný soupis literatury. 

 

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 3 

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 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 

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.)  

2 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 



3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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 tématu a závěrů apod.)  

Diplomantka si za cíl své práce zvolila zmapování regionálního tisku na Klatovsku v letech 1945-1955. 

Elektronická verze předložené práce neobsahuje, bohužel, teze, ze kterých by se oponent mohl dozvědět, jaká 

byla plánovaná struktura práce.  Nadbytečnými se oponentovi jeví kapitoly o geografickém vymezení Klatovska, 

demografii Klatovska, historii Klatovska, historii klatovských periodik do roku 1945(str. 7 – 19), kapitoly o 

historii tisku a vzniku českých novin v Sušici (str. 31-38) nebo o předválečném Horažďovicku a předválečných 

listech na Horažďovicku (str. 46-50), zvláště když sama diplomantka v úvodu píše, že tématem práce je 

periodický tisk „na Klatovsku v období poválečném“ (str. 3). Jedná se tedy o 23 stan, které přinášejí zajímavé a 

mnohdy neznámé informace, ale nesouvisí přímo s tématem práce stejně tak jako informace na stranách 59-61. 

Připočteme-li ještě 11 stran přílohy na straně 75-86, zůstane 49 stran textu, který se přímo váže k tématu práce.  

Problematické se též jeví, zda diplomantka provedla archivní výzkum, který deklarovala na straně 5 diplomové 

práce těmito slovy: „Informace z regionálních listů jsem doplňovala údaji z místních kronik a také z poboček 

Státního oblastního archivu Plzeň v Klatovech a v Klášteře u Nepomuka, kde mi bylo laskavě umožněno čerpat 

informace o tiskárnách z nezpracovaných archivních fondů“. V celé diplomové práci se objevují jen dva odkazy 

na archivní prameny, a to: odkaz č. 55 -  ČERMÁK, Vratislav: Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín, 

1950 – 1960. Str. 98. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák; 

a též odkaz č. 71  - SOkA Klatovy. Fond Netal Mojmír.  AP:566, ev. č. tip8.  V textu práce pak nezmiňuje, jaké 

fondy studovala ve výše uvedených archivech. Odkazy na archivní fondy obsahuje jen fotopříloha, kde 

diplomantka připojila jen 2 dokumenty, které mají pocházet z archivních zdrojů. 

Samotný text práce týkající se jejího tématu je zajímavý a objevný  a přináší základní přehled o vývoji tisku na 

Klatovsku. Kvůli výše uvedenému navrhuje oponent hodnotit předloženou práci stupněm "dobře". Pokud by se 

jednalo o bakalářskou práci, bylo by oponentovo hodnocení jiné. 

 

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 a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


