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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) 

U struktury práce jsem označil druhou variantu, i když to není úplně přesné. Autorka se odchýlila od tezí, je to 

vhodné, ale nějak v textu k tomu chybí přesnější objasnění. Začátek sledovaného období posunula už do roku 

1967, což vyplynulo z diskuse na metodologickém semináři. Tento posun je určitě vhodný, protože tak autorka 

mohla zachytit, jak Pochodeň a Zář prezentovaly některé události. Je možné pak i porovnávat, jak stejní lidé se  

vyjadřovali v roce 1967 a následně v roce 1968. Jen se domnívám, že čtenáři autorka neposkytuje moc 

vysvětlení, proč se v tomto směru od tezí odchýlila.     

 

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 A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Autorka si vyhledala literaturu k politickému vývoji v letech 1967-1969.  Pracovala s literaturou i diplomovými 

pracemi, které se týkaly přímo popisu událostí v tomto období ve Východočeském kraji. Zaznamenala také 

základní charakteristiky tehdejších médií i kulturního dění. Myslím si, že v tomto směru je hlavně přínosné, že 

prezentovala informace k dění v kraji. Bylo by určitě zajímavé sledovat další osudy funkcionářů, jejichž názory 

se objevovaly v Pochodni a Záři v roce 1968, což už by ale bylo pro další práci. K tomu by také bylo nutné mít 

přístup k archivním zdrojům.      

Autorka měla v úmyslu původně sledovat, jak dobový tisk informoval o událostech ve Východočeském kraji. Pak 

ale došla k úpravě koncepce,  kdy sledovala, jak se východočeská média věnovala celostátním politickým 

událostem. Myslím si, že se jí podařilo propojit ale ve výsledku celostátní události s krajskými, takže čtenář si 

může udělat představu také o dění v kraji. Pochodeň i Zář dost prezentovaly názory krajských i okresních 

funkcionářů. Zajímavým doplňkem je studentský časopis Spiritus. Vyšlo jen několik čísel, ale je jistě dobré 



zaznamenat tuto studentskou aktivitu. Je zřejmé, že autorka periodika pečlivě prostudovala. Podařilo se jí ukázat 

názory, které periodika obsahovala. Je asi otázka, zda bylo úplně dobré se věnovat celému sledovanému období. 

Přece jen je zřejmé, že jádro analýzy je rok 1968. Následující rok 1969 je také zaznamenán, ale je přece jen 

zřejmé, že už to je v menším rozsahu. Bylo by v tomto směru možné ještě více se zaměřit na období duben - 

červen 1969 a zachycení prvních měsíců husákovského vedení. Dovedu si představit, že sledované období by 

bylo jen do konce roku 1968, ale autorka se rozhodla pro to širší vymezení.         

 

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 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.)  

A 

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)  

Struktura práce vychází z chronologického přístupu. Závěry textu jsou podložené provedenou analýzou. Práce 

má poznámkový aparát, který jasně odkazuje na využité informační zdroje i jednotlivé analyzované články. 

Autorka někdy uvádí, že články byly bojovné, což už jsme při konzultacích diskutovali, jak úplně vymezit 

charakteristiku bojovnosti. Není úplně nutné opakovat u publikací údaje v poznámkovém aparátu, i když jsou 

uvedeny správně dle citační normy. Stačil by pak jen zkrácený záznam.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Jako konzultant jsem vystupoval již u bakalářské práce Kristýny Vlasákové, kdy se věnovala informování tisku o 

událostech v Pardubicích a okolí v období Sametové revoluce roku 1989. Je mi sympatický autorčin patriotismus 

a vztah k Pardubicím, i když jako rodilý Hradečák vnímám rivalitu našich měst. Oceňuji, že tedy autorku zajímá, 

jak místní tištěná média informovala své čtenáře ve významných historických obdobích. V diplomové práci se 

zaměřila na Pochodeň, Zář a Spiritus. Domnívám se, že se jí podařilo dobře ukázat, jakým způsobem tedy hlavně 

Pochodeň a Zář (Spiritus je v rámci práce spíše zajímavostí) informovaly čtenáře o aktuálním politickém dění. 

Jaké názory byly v tisku prezentovány. Je jistě zajímavé sledovat, jak někteří funkcionáři se názorově posunuli 

v období 1967-1968. Práce ukazuje, jak tisk spadající pod orgány KSČ se názorově vyvíjel včetně období 

nastupující normalizace. U tisku Východočeského kraje je možné právě i porovnávat skutečnost, že část kraje 

v srpnu 1968 obsadili polští vojáci a část sovětští, což se hodně projevilo na průběhu událostí podle toho, kde 

bylo jaké vojsko. Jako konzultant vím, že autorka se musela potýkat s potížemi, které odpovídají pandemické 

době. Je proto z mého pohledu nutné ocenit, že se jí podařilo dostat se ke zvoleným periodikům. Už horší situace 

byla ale u možnosti archivního výzkumu. Covid ale skutečně dost ovlivňuje možnosti historického bádání.       

 

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 Shody se týkají poznámkového aparátu - názvy publikací, bibligrafické údaje k nim. Pak některá fakta 



k roku 1968, ale autorka jasně uvádí, odkud své informace čerpá.  

 

 

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: 13. 9. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

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

 


