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Autor(ka) posudku 
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Pracoviště:       

 

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 i struktura práce odpovídají schváleným tezím. Autorka práce pouze zvolila jiné regionální 

periodikum s ohledem na jeho dostupnost – to je zmíněno hned v úvodu. Tuto změnu považuji za vhodnou, 

neboť namísto původně zvoleného titulu Stráž na Severu byly vybrány německy psané noviny Brüxer Zeitung, a 

autorka tak pracovala s cizojazyčným titulem.  

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

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)  

Co se týče úplnosti zpracované literatury, autorka zřejmě využila všechny dostupné tituly. První, teoretická, část 

práce je její více méně zdařilou kompilací. V omezené míře je využit také Národní archiv, zde mohl být, 

vzhledem k tomu, že se jedná o regionální téma, využit také okresní či oblastní archiv.    

U některých událostí, o kterých autorka píše, chybí bližší informace, např. co se týče datumu (str. 15 „Prvním 

větším přešlapem státní moci byla reakce na tzv. Rudé letnice. Jedno se o pochod v pražském Radotíně...“ nebo 

str. 16 „Následovala další tragická v severočeském Duchcově...“ - nevíme však, kdy k těmto událostem došlo, 

možná o tom autorka píše v praktické části, mělo by to ale být uvedeno již v části teoretické); dále v celé práci 

chybí jména státních a dalších činitelů, popis událostí je hodně obecný – vždy jen např. „Lidové noviny popisují 

vyjádření ministerstva vnitra...“ či „vedení strany a nejvýznamnější představitelé...“, případně různá politická 

jednání, u kterých nevím, kdo se jich účastnil - nejsou zde takřka nikdy uvedena konkrétní jména, ta by s 

ohledem nejen na historický kontext měla v práci být.   

Místy je znát informační bezradnost autorky – např. v případě charakteristiky vybraných médií. Jak u Rudého 

práva, tak u Lidových novin se autorka zabývá tím, kdo noviny vydával, zda šlo o politický list atd. V případě 



třetího titulu, německého Brüxer Zeitung se autorka omezuje na popis formátu a počet stran (zatímco grafika u 

předchozích listů popsána není) – není zde uvedeno, kdo noviny vydával, což je s ohledem na analýzu toho, jak o 

mostecké stávce list informoval, důležité. 

K tomu, že analýza novin se zdá místy povrchní, přispívá i to, jakým způsobem autorka články z vybraných titulů 

popisuje – vybrané analyzované noviny „oživuje“, zdá se, že tituly píší články samy, nikoli jejich redaktoři (navíc 

z pověření politické strany) – tímto způsobem autorka píše v celé práci – př.: „horníci jsou Rudým právem 

popisováni...“ (zvolila bych spíš formulaci „v Rudém právu“), „Viníka stávky od počátku hledá Rudé právo...“, 

„Zbylé dva tituly komunisty jednoznačně vnímaly jako iniciátory akcí...“, „Rudé právo událost uchopilo...“, 

„Lidové noviny se přiklánějí k verzi...“, „Rychlý rozmach stávky přičítají Lidové noviny apatii...“ - v tomto 

směru bych celou práci jazykově upravila, články o stávce psali skuteční lidé – redaktoři, kteří psali v něčím 

zájmu. 

Jazykové prostředky užívané v novinách by si pak zasloužily hlubší analýzu. 

V teoretické i praktické části bych uvítala alespoň nastínění dalšího vývoje po ukončení stávky. Víme jen, že 

„byla stávka dne 19. dubna oficiálně ukončena. O den později 20. dubna, po měsíc trvající stávce, horníci 

nastoupili do práce. Dohoda obsahovala celkem sedm bodů a zaručovala zachování podmínek do konce roku 

1932.“ - byly tyto podmínky skutečně zachovány? Jak se situace v regionu vyvíjela dál?    

 

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  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

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)  

Strukturu práce považuji za logickou – nelogicky řazené jsou jen vzpomínky pamětníka, se kterým autorka vedla 

rozhovor. První vzpomínka je zařazena do teoretické části na str. 19 (tam bych řadila i ostatní citace) – ovšem v 

tomto místě se čtenář nedozví, o koho se jedná (o tehdejšího horníka? svědka událostí…?) - až v metodologii na 

str. 32 se dočteme, že Fr. Payer žil v době událostí u Mostu a bylo mu tehdy 11 let. Další citace z rozhovoru jsou 

řazeny do praktické části a ne vždy vhodně, případně by zasloužily další vysvětlení – str. 45 - „Do práce moji 

rodiče chodili stále méně...“ - byli rodiče Fr. Payera horníci? To nevíme.   

Práce obsahuje drobné pravopisné a gramatické chyby – zejména čárky ve větách, dále např. „Česká tisková 

kancelář“ (str. 44) apod. 

Grafická úprava – poznámky pod čarou místy až na druhé straně, místo na té, na které jsou odkazy v textu. 

Některé poznámky pod čarou pak vůbec nekorespondují s odkazem – např. odkaz 121 – má jít o odkaz na článek 

v Lidových novinách, autorka má však v poznámce pod čarou uvedený rozhovor s pamětníkem.  

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

K diplomové práci hodnocené „výborně“ by bylo zapotřebí ještě „něco víc“. Práci jinak považuji za kvalitní, 

přestože je na ní trochu znát, že byla „šita horkou jehlou“. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku „velmi 

dobře“.    

 

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.    

 


