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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) 

Vzhledem k mimořádným protiepid. opatřením na jaře 2020 diplomantka nemohla z důvodu nedostupnosti 

studovat tisk z období roku 1968. 

 

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 D 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji E 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru D 

 

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

 

Literatura: 

- diplomantka využila několik málo titulů odborné literatury pro výklad obecného vývoje v ČSR sledovaného 

období. Domnívám se, že okruh odborné literatury mohl být širší - deklarovala by tak skutečně hlubší seznámení 

s dobovými událostmi a souvislostmi. Takto je zde prezentován spíše výtah z několika titulů, z nichž některé 

(práce K. Kaplana: Československo v letech…; kol.: Dějiny českých médií…) jsou považovány za 

vysokoškolská skripta. 

 - napříč celou prací je výklad opírající se o odbornou literaturu veden větami typu "podle Kaplana", "podle 

Havlíčkové", "Beran popisuje", "Jak uvádí Bednařík", "Staněk uvádí". Tento přístup je dosti nešťastný: 

diplomantka takto postupuje u zcela běžných a známých skutečností, kde zdůraznění autora v textu působí jako 

by se diplomantka přikláněla nějakému alternativnímu výkladu dějin. 

- omezené využití odborné literatury vede ke zkratkoviým, sporným či mylným tvrzením (např. s. 15: "Rušily se 

pronacistické tituly."). Někde zůstal výklad z odborné literatury nepochopen (např. s. 57: komise lidové správy 

KSČ a autorčina otázka "Proč by jinak…?" - přitom jde vlastně jen o to, že stranický orgán školil své kandidáty 

do voleb...) 



- nerozumím tomu, proč bylo potřeba opírat se v DP o čas. Svědectví (1974); zachycené skutečnosti odráží 

samozřejmě i odborná literatura; podobně nechápu potřebu čerpat z jiné diplomové práce (viz pozn. 55). Proč 

bylo nutné opírat se o el. zdroj v pozn. 104 (?!) 

- v DP není citována jediná odborná studie či práce (vyjma Řeháčka), která by se dotýkala vývoje na Karlovarsku 

ve sledovaném období. Skutečně žádná regionální odborná literatura neexistuje? 

- v seznamu zdrojů jsou uváděny "archiválie" - fakticky má ale diplomantka na mysli tištěné prameny, což není 

totéž  

 

Obsah: 

- s. 13: vládní politiku neprosazovaly pouze národní výbory, ale (v pohraničí zejména) také správní komise 

- s. 14 (graf): nikoli Česká republika, ale české země 

- s. 16: výklad k cenzurní praxi po roce 1945 je zkratkovitý 

- s. 19: župa se členila na vládní obvody, až teprve pak na tzv. okresy (Kreise) 

- s. 20: Německo prohrálo bitvu u Staningradu v únoru 1943, nikoli v roce 1942 

- s. 35: "by se dal snadno přirovnat k prvorepublikovému textu" (??) 

- s. 36: "Zajímavé je, že samotný Sovětský svaz autor nehaní." - to přece po roce 1945 nebylo přípustné (!) 

- s. 37 (81): Falknov - nutno uvádět souč. názvy; podobně s. 41: Passau (!) 

- s. 38: "záv. odborových skupin" - nemá být uvedeno "záv. rad"? 

- s. 47 ad., s. 66: propaganda soc. demokracie a vztah ke KSČ - nejsem si jist, zda si je diplomantka vědoma 

toho, že ČSSD byla tehdy programově marxistickou stranou. Jde přitom o důležitý prvek pro pochopení jejího 

vymezování se vůči KSČ. 

- s. 49: výklad zde je plný hrubých chyb - K. Gottwald byl v čele KSČ i před rokem 1946, premiérem byl už od 

roku 1946, zvolen prezidentem byl ještě před smrtí E. Beneše. Dále věta: "Čeští komunisté sídlili v Moskvě, ač 

byla KSČ nacisty 1938 oficiálně rozpuštěna." !!! 

- s. 53: nikoli Kč, ale Kčs 

- s. 59, pozn. 179: volby přece proběhly - v květnu 1948!! 

- s. 63: akční výbory byly tvořeny členy všech stran NF 

- s. 70: výklad nepostupuje chronologicky, je proto zmatečný; např. G. Bareš byl v roce 1953 už mimo politiku 

- s. 75 a 77: označení J. V. Stalina za "nejvyššího sověta" je skutečně velmi nevhodné; upozorňuji navíc, že 

Nejvyšší sovět je název vrcholného zákonodárného orgánu SSSR 

- s. 79 ad.: nikoli Rusko, ale SSSR 

- s. 85: Den osvobození ČSR se slavil 9. května, nikoli 8. května! 

- s. 94: je myšlen KNV, ONV, MěNV nebo MNV? 

 

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  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru D 

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) 

D 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

 

Jazyková úroveň, překlepy: 

- diplomová práce je zatížena řadou slangových, hovorových výrazů či jinak pro DP nevhodných výrazů 

("narazili jsme"; "dozvíte se"; "můžeme si počíst"; "narazili"; "rozvášnil"; "Abychom to shrnuli, práce 

funguje…") 

- v textu se často píše o Češích a Čechoslovácích, aniž by to bylo nějak odlišeno či zdůvodněno 

- s. 15: podmínky/a; s. 17: nikoli 1938, ale 1935 (!); s. 32: vedoucí novin (?); s. 41: sociální dem.; nadají; s. 62: 

"soukromí sedláci"; s. 98: Československý lid; s. 99: rok 1498 

 



Citace: 

- diplomantka neužívá běžné zkratky pro citace ("Tamtéž" apod.) 

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomanta předložila práci, která se věnuje komparaci stanických periodik (soc. dem., KSČ) na Karlovarsku z 

let 1948 a 1953. Vytyčila si několik hlavních tematických okruhů, které pak srovnávala z hlediska prezentace 

stranické politiky a sledovaného období. Postupovala přitom metodou historickosrovnávací analýzy, zkoumaná 

témata se pokusila představit v obecné rovině (na základě odborné literatury).  

Práce bohužel vykazuje nedostatky týkající se kontextu politického vývoje v ČSR po roce 1945, vyplývající 

využití úzkého okruhu odborné literatury a její interpretace. Ve výkladu přitom najdeme i těžko pochopitelné 

omyly a chyby (s. 49, 59, 85). V textu dále nalezneme i nepříliš povedené (a pro DP nevhodné) věty, jimiž se 

autorka snaží o jakousi "objektivizaci" pohledu (např. s. 17: "Akt odtžení Sudet… žili"; s. 21: "Pro 

nezainteresovaného člověka může být obtížné si představit… městem německým." - !!; s. 44: "velmi silná slova 

redaktora, který netuší, že jeho strana bude za pár měsíců připojena ke KSČ"). Některá tvrzení jsou sporná i 

metodologicky (z pohledu historie i studia médií): např. fotografie davu nemůže sloužit jako "důkaz" pro obecné 

tvrzení, že "karlovarští oslavovali příjezd A. Hitlera". 

Analýza zkoumaných periodik v zásadě odpovídá záměru diplomové práce, byť i zde nalezneme problematická 

místa. 

Text DP je bohužel zatížen stylistickými a dalšími formálními nedostatky.  

 

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

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 Shoda pod 5 %. 

 

 

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: 20. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


