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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 B 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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  B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

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.)  

B 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 



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.)  

Práce se věnuje tématu exilových periodik, která více či méně navazovala na své historické předchůdce spojené 

s jistými politickými směry meziválečného (a do jisté míry i poválečného ) Československa. Tyto vazby byly 

oběma vybranými listy také do jisté míry deklarovány a dalo se tedy předpokládát, že jimi reprezentované 

ideologie budou do jisté míry ovlivňovát úhly pohledu na dění v komunistickém Československu. Do jaké míry 

budou tyto úhly pohledu v textech patrné, to měl být jeden z hlavních cílů práce. Ten se, dle mého názoru, 

podařilo autorce naplnit, když prokázala, že ve většině "československých" témat vládla v obou listech až 

překvapivá shoda, zatímco větší rozdíly bychom, opět do jisté míry překvapivě (i když při hlubší znalosti 

redakčního aj. pozadí obou listů, bylo možné tyto diference předpokládat), našli v záležitostech života 

československého exilu jako takového.  Z hlediska  obsahového lze narazit na několik faktických nepřesností 

(časové zasazení  některých procesů, nástup Chruščova do funkce, invaze nebyla pouze záležitostí vojsk SSSR, u 

Charty se vždy hovoří o prohlášení, nikoliv manifestu aj.), nicméně celkové kvality práce  tímto nebyly zásadně 

narušeny.  

Z hlediska formálního lze konstatovat dobrou práci se zdroji, autorka si přiměřeně osvojila schopnost 

odpovídajícícm způsobem odkazovat na prameny. Konvolut použité kontextové literatury mohl být o něco širší, 

nicméně k potřebám práce dané tituly dostačují, zvláště kdyby byly nastudovány ještě o něco pečlivěji. Občas lze 

narazit na drobné pravopisné nedostatky v psaní vlastních jmen, velkých/malých písmen, sem tam vypadne 

písmenko, vcelku však tyto nedostatky nejsou v takovém rozsahu, aby zásadne ovlivnily celkové hodnocení.  

Závěrem bych rád konstatoval, že autorka přistoupila k práci poctivě, pravidelně konzultovala a dokázala se 

sama vyrovnat i s časovým tlakem v závěru práce, kdy již sám konzultant nestíhla pružně reagovat na předfinální 

verze. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 V čem podle vás spočívalo "politicky prominentní" postavení Karla Kaplana?? 

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: 23. 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.    

 


