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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Bc. Rešetarová, Liliana  

Název práce: Tisk na Jáchymovsku v letech 1936 - 1958 

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. Liliana Rešetarová dodržela své původní předevzetí a zpracovala mediální  oblast Jáchymovska v poměrně 

složitém období let 1938 až 1958. Autorka zpracovala diplomovou práci v souladu s návrhem tezí. 

 

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 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Téma magisteské práce Liliany Rešetarové  vypadá zdánlivě jednoduše, avšak ve skutečnosti se jedná vzhledem 

k  nedostatku primární i sekundární literatury  k oblasti Jáchymovska o poměrně složité a časově náročné zadání. 

Lilianě Rešetarové se podařilo z různých archivních fondů a všeobecné literatury k problematice daného období 

zpracovat zajímavou práci, svědčící o složitosti především poválečného vývoje na Jáchymovsku, včetně jeho 

tisku. Trvalo poměrně dlouho, než se usadilo nové obyvatelstvo, než se ustavily základní struktury města i oblasti 

a tomu odpovídala i situace tisku po roce 1945.  

 

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 je přehledná, má dobrou grafickou úpravu a řadu opravdu zajímavých příloh. Nejvíce mě 

zaujala titulní stránka časopisu Atom, bohužel v popiskách nejsou uvedená data, kde na titulní straně je německy 

psaný článek. To v daném období byla naprostá výjimka. V práci bohužel zůstaly, především v německých 

názvech listů občas překlepy.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Jedná se plně o původní práci, která se jako první věnuje tisku na Jáchymovsku. Při srovníní poměrně bohatého 

německého tisku v době předválečné a vývoje českého tisku v době poválečné je patrná složitost při osidlování  

původně německého území. Magisterská práce sleduje v první části nejprve obecné rysy vývoje, ve druhé části se 

věnuje vývoji tisku. Sledované období let 1936 až 1958 byly nepochybně složité roky nejen pro Jáchymovsko, 

ale právě přerod z relativně rozvinuté oblasti v poněkud zapomenutý a devastovaný kraj je až zarážející. A tomu 

odpovídá i úroveň tisku. Autorka se pokusila tento vývoj zdařile zpracovat.  

 

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! 

 


