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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Helikarová Petra  
Název práce: Komunistická propaganda v časopise Vlasta 1948 - 1956 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová Barbara 

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) 
Autorka vypracovala diplomovou práci v souladu se schválenými tezemi.  
 
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   
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli   
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
K tématu práce je dostatek odborných článků i publikací, podstatné z nich autorka využila. V literatuře se 
diplomatka zaměřila především na literaturu spojenou s ženskou problematikou  analyzovaného časopisu 
(časopisů) a na základní kontury společenského vývoje. Je škoda, že se více nevěnovala tématice propagandy, 
kterou má přímo v názvu práce. Jde zejména o vysvětlení role a postavení propagandy v československé i 
zahraniční žurnalistice v období  studené války. Bez tohoto kontextu se téma propagandy v časopsise Vlasta nedá 
adekvátně vysvětlit.  
Petra Helikarová přistoupila ke zpracování tématu historickou metodou, proto jsem položky 2.3 a 2.4 nevyplnila.  
 
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.)  

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)  
Domnívám se, že právě kapitolu o propagandě a jejím významu pro komunistické hnutí mohla autorka zpracovat 
s větším ohledem na dobovou situaci. Nebylo ani třeba se vracet k ruskému (sovětskému) příkladu, navíc na 
obecné úrovni (s. 29). Je ale také třeba přiznat, že se diplomantka poctivě snažila se s pojmem propagandy 
vyrovnat, jenže o propagandě de facto práce měla být. Vím, to je složitý pojem a dnes navíc velmi často 
nadužívaný, ale věnovat mu pouhé tři stránky, podkládám za poměrně málo. Oželela bych spíše kapitolu 3 
(mediální situace v poválečném Československu) či kapitolku 4.2.1. věnovanou biografii Miladě Horákové, což 
stačilo uvést v jedné poznámce pod čarou.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Petry Helikarové "Komunistická propaganda v časopise Vlasta 1948 až 1956" je zajímavým 
pokusem o analýzu propagandy v časopise pro ženy v první polovině 50. let, tedy v době vyhrocené studené 
války. Autorka se snažila téma zpracovat poctivě, ale postrádám hypotézu, na kterou by se snažila odpovědět. 
To, že doba vyžadovala vyhraněné ideologické stanovisko, bylo již mnohokráte sděleno a ani časopis Vlasta se 
tomuto společenskému zadání ve své době nemohl vyhnout. Je škoda, že se diplomantka nepokusila alespoň na 
drobném vzorku o jazykovou analýzu. Nicméně, i tak lze práci hodnotit tak, že své cíle naplnila. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1       

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

A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
F        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 19.1.2020                                                                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.    
 


