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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 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  B 

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) 

B 

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 Andrey Kabické se snaží popsat osobnost Josefa Jostena a především pak jeho mediální činnost v exilu, 

která byla po dlouhá léta spojená s týdeníkem Čechoslovák v zahraničí. Pro tento úkol se autorka vybavila 

odpovídajícím konvolutem literatury, a to jak obecněji historické, tak konkrétnější - tj. vztahující se 

k problematice exilu i Jostena samotného. Pro účely předkládaného textu považuji tuto literaturu za zcela 

dostačující. Pro případné další bádání by bylo možné doporučit např. ještě pár dalších textů problematice exilu 

(např. J. Kratochvíl. Český a slovenský exil 20. stol., 2002; A. Muchová. Exile through the Eyes of Czech 

writers, 2008; Sláma J. Do exilu a z exilu domů, 1998), ev. memoárovou literaturu přímo k Jostenovi (J. Josten. 

Anno Humanitis, ev. Unarmed Combat od stejného autora - jsem si však vědom toho, že tyto texty by mohly být 

pro autorku hůře dostupné a navíc jsou do jisté míry součástí jeho publikace z roku 1993, s níž autorka 

pracovala).   

Protože je již Jostenův život do jisté míry zpracován (autorka si byla této skutečnosti vědoma a s danými výstupy 

pracovala), bylo jisté vhodné, že se rozhodla dát práci nejen historiografický, ale také analytický rozměr. 

Provedená kvantitativní obsahová analýza totiž vhodně dokresluje, na co se Jostenův list (ryze autorský, dalo by 

se řici osobní styl žurnalistiky odkazující do jisté míry svým "managementem" k periodikům 18. či ještě první 

poloviny 19. století) zaměřoval, jaká byla jeho tématická agenda a do jisté míry se podařilo zhodnotit i to, jak 

k těmto tématům vydavatel přistupoval. Proto lze práci považovat za vhodné doplnění dosavadních znalostí nejen 

o Jostenově osobě, ale především o jeho novinářské činnosti a obecněji i o novinářské činnosti (zejména 

poúnorového) exilu vůbec, se všemi jeho problémy, spory a břemeny minulosti i (jeho) současnosti.  

Po stránce formální lze práci považovat za standardní či spíše nadstandardní. Objevují se sice drobné chyby 

(zcela mimořádně i chyba ve shodě podmětu s přísudkem), ale je vidět, že autorka vcelku dobře zvládla časový 

management práce a měla dostatek prostoru i na korektury. Další nedostaky vyplývají spíše z neznalosti širšího 

historického kontextu doby (byť lze tuto znalost u autorky v porovnání s jinými pracemi hodnotit jako 

nadstandardní) , či (a to ještě pravděpodobněji) z ovlivnění samotnými studovanými novinovými články 

(angažování se Rusů - v té době jistě Sovětů; odkazování na Prahu jako ztělesnění systému v rámci tématických 

okruhů analýzy atd.).   

Závěrem bych rád uvedl, že autorka po celou dobu přípravy textu přistupovala ke všem fázím tvorby 

závěrečného výstupu studia s vysokou mírou vnitřní odpovědnosti, což se velmi pozitivně projevovalo nejen na 

spolupráci s vedoucím práce, ale zejména na tvorbě textu samotného, a je to, dle mého nátoru patrné i na 

předkládaném finálním výstupu. Doporučuji proto komisi práci k obhajobě a navrhuji hodnocení mezi stupni A-

B.  

 

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: 14. 6. 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.    

 


