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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  

Název práce: Tisk na Klatovsku v letech 1945 - 1955  

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Köpplová, Barbara 

Pracoviště: IKSŽ 

 

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) 

Bc. Hana Sichingerová při zpracování tezí vycházela ze zkušeností s bakalářskou prací, která se věnovala tisku 

na Prachaticku. Drobné odchylky od tezí jsou zcela pochopitelné a nedotýkají se nikterak hlavního cíle práce.   

 

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 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Téma magisterské práce předurčuje, že diplomantka musela pracovat předvším s archivními prameny, samotnými 

periodiky, neboť sekundární literatura k danému tématu v podstatě neexistuje. I když se může zdát, že Klatovsko 

je malá oblast pro zkoumání vývoje periodik, výzkum však ukázal, jak bohaté fondy lze nalézt, což nesporně 

souvisí také s bohatým kulturním životem daného regionu.  Hana Sichingerová  se pokusila téma rozdělit podle 

jednotlivých vydavatelských míst Klatovska a v rámci těchto lokalit postupovat chronologicky. Zajímavé a zcela 

původní je zpracování role tiskáren při vydávání periodik. Škoda, že se tématu nevěnovala podrobněji. Právě u 

zpracování Klatov se mi zdá, že nedopatřením vypadla z výkladu část charakterizující období první republiky, 

neboť bez upozornění čtenáře přechází autorka z období přelomu 19. a 20. století přímo do období druhé světové 

války.  

 

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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Diplomová práce věnovaná tisku na Klatovsku je psaná úsporným věcným stylem. Autorka   využívá účelně 

odkazový a poznámkový aparát, kterým vhodně doplňuje svůj výklad. Stylisticky je práce dobře napsaná,   

bohužel v ní však zůstalo několik překlepů.Práce je doplněná vhodnými přílohami, které výklad práce doplňují.    

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená diplomová práce svědčí o dobré heuristické práci Hany Sichingerové a o schopnosti podkladový 

materiál dobře uspořádat. Tištěná média v desetiletí 1945 až 1955 v regionu Klatovska jsou zajímavou sondou do 

uspořádání a řízení periodik mimo hlavní centra. Zadáním práce nebylo zkoumat obsahy, nýbrž podat přehled o 

pokračování či nových vydavatelských aktivitách, což se autorce dobře podařilo.  

 

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! 

 


