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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) 

Oproti tezím nedošlo k žádnému výraznému posunu. Je evidentní, že autorka přesně od začátku věděla, co chce 

zkoumat, jak si chce výzkumný vzorek strukturovat a jakou metodou chce zkoumat. Struktura se samozřejmě 

trochu proměnila, ale to je logické, nepovažuji to za nic závažného. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Kdyby šlo o magisterskou práci, možná bych volil "horší jedničku", tedy B a to jen proto, abych s A šetřil. 

Protože jde ale o práci bakalářskou, jsem nucen dát A. Bakalářská práce v tomto rozsahu, hloubce ponoru a 

úrovni ve všech parametrech, je jev zřídkavý. 

Autorka prokázala zcela nezpochybnitelnou kompetenci ke sběru materiálu i relevantní literatury, osvojila si 

metodu, kterou využila a velmi důsledně ji aplikovala. Řekl bych, že je to až příkladný text, příkladný přístup a 

příkladný výstup. Logičnost textu vychází od obecného ke konkrétnímu, nezapomíná čtenáře vést, aby se neztratil 

a aby byl v závěru uspokojen prezentovanými výsledky.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

A 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Nemám připomínek, jsem pln obdivu. Práce je napsána terminologicky přesným jazykem, ale i stylisticky je 

v pořádku, resp. i redakční práce závěrečného textu byla pečlivá. Abych jako oponent splnil svou úlohu, nalezl 

jsem toto: 

- na str. 11 autorce ujelo "represím typických" místo "typickým" 

- Gustáv Husák se v křestním jménu psal s dlouhým á. 

- v kapitole Mediální kontext je v 50. letech zcela oponenuta role Československého rozhlasu a zahájení 

Československé televize - vím, že je to mimo autorčin rádius výzkumu, ale jmenuje-li se něco "mediální 

kontext", tak tyto dvě "drobnosti" kontextem jsou, a jednu větu by si zasloužily.  

- Věta "Název se změnil na Česko-Slovenskou federativní republiku, jejímž prezidentem se stal na konci 

prosince 1989 dramatik Václav Havel" (str. 13) je ahistorismus. V roce 1989 se stal prezidentem Československé 

socialistické republiky (paradoxně) a česko-slovenský boj o čárku a změnu názvu začal až v roce 1990. 

 

Velmi oceňuji hojné obrazové přílohy, které umožňují si vytvořit představu nejen o podobě prvomájové mediální 

reprezentace, ale i způsobu komunikace vůči jiným tématům (proti Západu apod.) 

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Z výše uvedeného je ptarné, že chci práci pochválit maximálně možným způsobem.  

To však neznamená, že by se nedalo polemizovat se základním východiskem - je otázka, jestli bylo nutné - pro 

výsledky - analyzovat tolik let. Zda by nestačily ty hlavní dvojice 1948/1949, 1968/1969, 1988/1989, kde jsou 

změny skutečně markantní. Případně místo konce 50. let a mechanicky zvolených let 1978/1979 se nesoustředit 

na roky 1976 a 1977, tedy před Chartou a po Chartě, zvlášť, když takové členění sama autorka využívá i 

v kontextuálních kapitolách. To asi není ani kritika, výsledky jsou prezentovány srozumitelně. Obávám se ale, že 

právě Novotného éra a polovina normalizace jsou z hlediska výpovědní hodnoty v tomto tématu slabší.  

Líbila se mi volba názvu kapitoly "Ve stínu Pražského jara", neboť přesně definovala, co bylo v tu dobu pro 

společnost, a v tu chvíli i pro téměř svobodná periodika důležitější.  

Tedy shrnuto, na bakalářskou práci tento text přesahuje všechny standardy ve všech parametrech a já jeho 

autorce i jejímu vedoucímu gratuluji. Jde o cenný příspěvek k dějinám českých médií a propagandy, a to na 

úropvni práce magisterské. 

 

 

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

5.1 V tezích jste uváděla publikaci Vladimíra Macury Štastný věk, který se týká právě rituálu a symbolů 

komunistické moci. Proč jste jej nakonec v textu nijak nevyužila? (Pokud jsem se nepřehlédl.) 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 4. června 2019                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 



 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


