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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) 

      

 

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 b 

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)  

      

 

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 b 

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.)  

a 

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)  

  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

K práci nelze mít zásadnějších připomínek. Autorka věcně, přesto poutavě a v mezích odborně sdělovacího stylu 

přibližuje zvolenou tématiku, která je bezesporu velmi zajímavá i z hlediska vývoje levicových novin a časopisů 

(ale v zásadě levicových hnutí celkově) nejen v Německu, ale i v Československu a v podstatě v celé Evropě. 

Prostřednictvím osoby vydavatele AIZ ukazuje, že radikálně socialistické (komunistické) hnutí operovalo do 

značné míry na internacionální bázi nejen v oblasti šíření politiky a ideologie jako takové, ale i v oblasti její 

propagace. Zpracovaná periodika a aktivity vydavatele jsou navíc velmi zajímavým příkladem osobnosti, která 

dokázala propojit moderní populární tisk s potřebami dělnického hnutí, nejen ho efektivně propagovat, ale do 

jisté míry i generovat zisk. Stejně tak metody distribuce spojené s získáváním přívrženců jsou velmi zajímavé a 

na tehdejší dobu jistě průkopnické, byť bychom je v jisté podobě nalezli i u dalších hnutí, která v té době v 

Německu operovala. 

Autorka prokázala, že je schopná vyhledat si odpovídající zdroje a tyto náležitým způsobem zpracovat a zasadit 

do kontextu. To platí zejména o zdrojích německých, pokud jde o české  zdroje popisující situaci v 

Československu, tam bychom mohli  najít jisté rezervy, které se pak odrážejí v míře pochopení československé 

situace vůbec.  

Vyzdvihnout musím i stránku formální, kde autorka, byť není rodilou mluvčí, a text dominantně stavěla na 

zdrojích, které taktéž nepocházejí z její mateřštiny, dokázala vytvořit text, který by mohl být vzorem i pro mnohé 

studenty, pro něž je český jazyk jazykem mateřským.  

Závěrem konstatuji, že práce mě osobně velmi obohatila a domnívám se, že tuto devizu má i pro náš obor jako 

takový. 

 

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: 24. 1. 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.    

 


