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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) 

Diplomantka načrtla v tezích výzkumný záměr i postup ve tvaru, který bez větších odchylek dodržela. Jistý 

posun ve vymezení výzkumného vzorku je po mém soudu logický a vhodný, nicméně nezdůvodněný. Autorka 

pouze konstatuje, že se rozhodla oblast zkoumání "poupravit". Očekával bych vysvětlení zevrubnější (ideálně v 

samostatné diskuzi tezí), než jednověté v úvodu.  

 

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 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 C 

 

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

Doba koronavirová ve znamení pandemických omezení historickému výzkumu obecně nepřála a nepřeje. Přesto 

se Kristýna Vlasáková ve své diplomové práci se zdroji vypořádala se ctí. Dočasně nedostupné metriály archivní 

i knihovní povahy dokázala téměř plnohodnotně nahradit zdroji elektronickými a práci postavit na solidních 

základech. Dostupnou literaturu vytěžila a zpracovala na vynikající úrovni. 

Analytická část nebudí žádné metodologické ani faktické pochybnosti, zjištění jsou přesvědčivá a podána 

překvapivě svižně a čtivě. 

V rovině původnosti je nezbytné zmínit, že diplomantka (přirozeně a přiznaně) navazuje na dřívejší výzkum 

(nejen) Veroniky Skalické (Trestrové) a tedy (nepřekvapivě) nemá dostatečný prostor pro objevování unikátních 

a dosud nepojmenovaných souvislostí. Byť tedy vlastně opakovaně nabídnutý, přesto je prací nabízený vhled 

velmi cenný. Kupříkladu ten do dynamického přerodu výkladového rámce redakce Pochodně na cestě tam a zase 

zpět – od prorežimního, přes v srpnu proklamované "nepropůjčíme se nikomu k tomu, abychom psali jinak, než 

tomu bylo celých sedm a půl měsíce tohoto roku!" až zase na počátek cesty do "věcného, nehysterického, 

tvořivého a disciplinovaného úsilí." Taktéž reflexe 2000 slov představuje zajímavou část analýzy. 

 



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  A 

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 B 

 

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

Výklad je logický, diplomantce se v části věnované dějinnému kontextu podařilo představit chronologii 

klíčových událostí úsporně, ale současně vyčerpávajícím způsobem. Taktéž analýza samotného obsahu 

sledovaných peridik je podána přesvědčivě a s odpovídajícím pojmoslovným i poznámkovým aparátem (u 

odkazů na periodika bych doporučoval uvádět i datum zveřejnění, čtenář sice dostane tuto informaci v textu 

samotném, ale do odkazu by se patřila též). Výklad je podán kultivovaným jazykem bez větších prohřešků 

(zřídka se vyskytují překlepy faktické jako Lib(l)ická konference (s. 8), častěji formální (tři (někdy čtyři) tečky 

bez mezery, absentující/přebývající druhé uvozovky, či závorky atp. (viz. např. s. 41, 43, 62, či 66)) a v úhledné 

podobě (občas variuje velikost značky poznámky pod čarou). 

Přílohy jsou zajímavé, ocenil bych větší díl ukázek z jinak téměř nedostupného Spiritusu.). 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Shrnu-li: Kristýna Vlasáková doložila schopnost vyhledat, utřídit a kriticky číst odpovídající zdroje a 

shromážděné poznatky vhodně aplikovala na dobové mediální obsahy. Doložila též schopnost připravit a 

realizovat analýzu obsahu. Posuzovaná diplomová práce je obsahově originální a přínosná, a přispívá tak ke 

studiu českých médií. 

Kristýna Vlasáková prokázala, že ovládá schopnosti a dovednosti příslušné odbornému diskurzu, její diplomová 

práce svým zpracováním a obsahem splňuje požadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnotit jako velmi úspěšnou - stupněm B.  

 

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

5.1 Lze na základě pramenů i sekundárních zdrojů, jež jste měla k dispozici, konstatovat, že se novináři 

v regionech (na Pardubicku) vypořádávali jak s obrodným procesem, tak s intervencí a poté s normalizací 

v něčem odlišně, než novináři v centrálních médiích (zejména v Praze)? A jestli ano, pak v čem/jak? A 

jestli ne, tak jak to?  

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: 17. 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.    

 


