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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 B 

Hodnocení písmenem

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

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.)

B



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 zpracování tématu apod.)  

Vzhledem k tomu, že předložená práce nevykazuje dle mého nijak zásadní problematické body (a některé 
jazykové lapsy jako sousloví „nově nabitá svoboda“ hned v úvodu textu nejsou takového rázu, aby práci 
diskvalifikovaly) omezím se na souhrné hodnocení. Anna Pěkná předložila přehlednou a systematicky pojatou 
práci, na které zjevně odvedla kus solidní rešeršní práce. Věnovala se několika vybraným událostem, které vedly 
k rozpadu SSSR v roce 1991 nebo jej provázely a sledovala jejich odraz ve třech tehdy dominantních českých 
denících - Rudé právo, Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. Pokud se týče kapitol úvodních mapujících jak 
vzájemné vztahy Československa a Sovětského svazu či dobu vlády Michaila Gorbačova od roku 1985, jistě 
bychom mohli nad některými formulacemi vést diskusi. Nicméně musím konstatovat, že autorka ani navzdoru 
nutné stručnosti, která ji někdy svedla k mírným paušalizacím či nepostihnutí detailů konkrétního historického 
vývoje, nepřekročila ani v tomto mez, která by mne vedla k zásadní výtce. Jistě mnoho dějů bylo složitějších a v 
jejich líčení, jak je autorka podává, chybí mnohé podstatné souvislosti (například pro vztah nové republiky a 
nového bolševického Ruska v čase konce první světové války byly legie v Rusku poměrně zásadní téma, které 
autorka omezí na krátkou zmínku, nebo události roku 1968 a jejich důsledek byly také vrstevnatější). Vzhledem 
k tomu, že se v těchto pasážích autorka ale opírá o celkem solidní bázi relevantní sekundární literatury, věřím, že 
jde spíše o výsledek krácení textu vzhledem k rozsahu požadovanému u bakalářské práce. Snad jen bych si 
dovolil poznámku, že v těchto pasážích jde v zásadě o hutný přehled sestavený z několika historických 
monografií, hojně prokládaný citáty, poněkud chybí vlastní invence nebo ambice po vlastním výkladu. Samotná 
výzkumná část je pak zpracována přehledně a odpovědně. Autorka prověřuje své jednotlivé teze a podává o nich 
opět systematický výklad, čímž mapuje pozice, z jakých jednotlivé deníky své informování o dění v SSSR v roce 
1991 pojímaly a rámovaly. Nepřekvapí samozřejmě, že levicové Rudé právo bylo v informování o SSSR ideově 
poměrně umírněné, zatímco Mladá fronta Dnes mnohem častěji odkazovala k minulosti komunistického Ruska 
apod. Bohužel v práci postupně jaksi vymizela linie vztahů k Československu, která se mi zdá být naopak velmi 
nosná a rozhodně bych ji více akcentoval, například se odráží v situaci, kdy zdejší média doporučují zemím G7, 
aby Sovětskému svazu neposkytovaly finanční pomoc apod. Mohlo by to leccos napovídat o ideovém založení 
nejen jednotlivých listů, ale také novinářů v čase polistopadové transformace. Samotný závěr práce je pak spíše 
přehledem vyznění textů jednotlivých periodik k jednotlivých událostem, a i když se autorka pokusila o jisté 
shrnutí zjištěných fakt a poznatků, podržela se raději nakonec konstatování, že cílem práce bylo „co nejpřesněji 
popsat, jakým způsobem deníky Rudé právo, Mladá fronta Dnes a Lidové noviny zobrazovaly události roku 1991 
spojené s rozpadem Sovětského svazu.“ Co to ale vypovídá o daných denících, případně novinářích či dokonce 
vztazích obou zemí v zásadě rok po rozpadu východního bloku, to už si čtenář musí spíše odvodit. Nicméně 
práci hodnotím, i přes tato doporučení, spíše než výtky, jako kvalitní a doporučuji ji 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. 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

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 A

5.1 Jak byste tedy shrnula své poznatky uvedené v práci. Jak tehdejší československé deníky referovaly o 
Sovětském svazu, jak dění rámovaly, a co to o jejich redakční politice nebo směřování vypovídá? 

5.2      

6.1      



6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

Datum: 22. 8. 2021                                                                              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! 


