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Příjmení a jméno: Dominika Volčková 
Název práce: Příprava a přijetí Ústavy z roku 1960 optikou československého tisku        
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: PhDr. Martin Groman, Ph.D.      

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

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) 

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) 

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 x

1.2 Technika práce x

1.3 Struktura práce x

Hodnocení písmenem

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

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 

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 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

A



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

Přestože předložená práce Dominiky Volčkové je bezesporu napsána se zjevnou jistotou a to jak v 
tématu, tak v metodě, na několika místech by snesla pečlivější korekturu, a to jak věcnou, tak 
jazykovou. Například ministři nekomunistických stran jistě nepodali demisi 28. února 1948, ale o více 
než týden dříve. U konstatování, že Peter Kolonka byl „dlouholetý předseda Slovenské socialistické 
republiky“, patrně vypadlo slovo vlády. Formulace „publikovalo se více článků, které kritizovali pojetí 
volebního práva“ nebo „dále se v čísle nachází přepisy dalších projevy“ by zasloužily jazykovou 
korekturu. A také bych upozornil na poměrně častý problém těchto historických prací, kdy autor či 
autorka poněkud podlehne jazyku textů, které dlouhodobě analyzuje a některé dobové formulace typu 
„triumfální vítězství diktatury proletariátu“ pak bez patřičného komentáře či aspoň uvedení v 
uvozovkách přejdou i do autorského textu. Nicméně rozsah a míra těchto lapsů není v práci taková, 
aby relativizovala její jinak velmi zdařilý výsledek.        

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce Dominiky Volčkové je kompaktní příkladovou studií, jak se v dobovém tisku odrážela konkrétní 
historická událost, v tomto případě jedna z nejvýznamnějších ústavněprávních změn v 
československých dějinách. Nová ústava, která měla potvrdit především to, že socialismus v 
Československu zvítězil, měla sama o sobě v zásadě politický a deklaratorní charakter, není tedy divu, 
že také publicistická odezva na ni se nesla především v propagandistickém duchu, jak ostatně autorka 
v praktické části svého textu demonstruje. Masivně se tak například do diskurzu debaty o nové ústavě 
na úkor aktuálních a praktických problémů dostává srovnání s prvorepublikovou ústavou a s životem 
před druhou světovou válkou vůbec a podobná jen okrajově související témata, která ale umožňují 
autorům demonstrovat svou příchylnost k moci a režimu.  

Autorka se v teoretické části práce účelně a přehledně zaměřila na historický a právní kontext, který 
přijetí nové ústavy předcházel. Sumarizovala obsah dokumentu a jeho odlišnosti od Ústavy z roku 
1948. V praktické části pro kontext charakterizovala mediální prostředí dané doby a přistoupila ke 
kvantitativní a komparativní analýze čtyř předních deníků – Rudého právo, Práce, Svobodného slova a 
Mladé fronty. 

Případové studie jako je tato nám dávají možnost na přesně zacíleném problému a na relativně 
krátkém časové úseku ukázat některé principy a postupy, jakými v daném období novináři pracovali, 
jak se média plnila obsahem, kdo za ním stál, jak probíhala spolupráce s mocí apod. Už proto ji 
doporučuji k obhajobě.  

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

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)

B

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

5.1 V práci konstatujete, že to že je v ústavě 1960 Národní shromáždění deklarováno jako nejvyšší moc ve 
státě, byla jen formální záležitost, což je bezesporu odraz historická skutečnosti. Jak se k tomuto ale 
stavělo Národní shromáždění jako takové v následujících letech? A projevilo se to nějak v tisku?

5.2 V textu uvádíte příklady zapojení čtenářů do diskuse o nové ústavě, šlo podle vás o skutečnou diskusi 
nebo o předem připravené příspěvky? Lišily se nějak tyto vstupy publika v jednotlivých periodikách? 



Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

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

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

Datum: 21. 8. 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 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! 

6.1 Vyšší procento shody v kontrolovaném dokumentu je dáno především citováním plného znění textu 
ústavy z roku 1960 v příloze, jinak se shody vyskytují pouze v citacích a odkazech, samotný text práce 
je tedy v tomto ohledu v pořádku a pokud bychom z něj odebrali text ústavy v příloze, procento 
shodnosti by bylo radikálně nižší. 


