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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: Stefana Arabadjieva  
Název práce: Časopis Arbeiter Ilustrierte Zeitung a jeho působení v československém exilu 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Barbara Köpplová 

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) 
Diplomová práce vznikala v souladu se schválenými tezemi. Autorka na základě studia sekundární literatury a 
časopisu  AIZ práci oproti tezím  ještě rozvedla a prohloubila.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu b 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji a 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu a 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli a 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru a 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomantka pracovala s opravdu úctyhodným souborem odborné sekundární literatury, pokusila si potřebné 
informace najít i v Národním archivu a především poctivě prošla časopis AIZ. Diplomová práce je původní 
monografií o sledovaném časopisu a příspívá k poznání mediální scény 30. let v Československu, kdy tu 
paralelně k českému a německému tisku z Československa začaly působit i německé emigrantské listy    
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  a 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru a 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu a 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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 písmenem F) 
a 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava a 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Stefana Arabadjieva prokázala dobrou schopnost vyložit téma Arbeiter Ilustrierte Zeitung v historickém kontextu 
a současně provést i dobrý teoretický výklad obrazové části časopisu, který byl jeho významnou složkou. Práce 
má zajímavou obrazovou přílohu, která čtenáři lépe napomůže pochopit specifičnost AIZ. Pochopitelně se i dají i 
vytknout drobné  nepřesnosti či omyly, ale domnívám se, že jde o marginální připomínky (např. na s. 78 byl 
Louis Fürnberg na vyslanectví Československé republiky a ne Československé socialistické republiky). U 11. 
kapitoly je škoda, že diplomantka nevysvětlila, podle jakého klíče osobnosti - autory AIZ vybírala.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Jak už z předchozího textu vyplývá, jedná se o zdařilou diplomovou práci, založenou na historické analýze 
německého emigrantského časopisu AIZ. Kladně hodnotím pečlivost odkazů a poznámek, v zásadě dobrou 
jazykovou stránku, i když to rozhodně při práci s cizojazyčným textem není vždy snadné. Jednotlivé kapitoly 
pokládám za vyvážené a  dobře koncipované pro pochopení pozice časopisu jak v Německu, tak i 
v Československu.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 21. ledna 2018                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF, 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.    
 


