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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) 

Kamila Mrnková zfromulovala v tezích výzkumný záměr v zásadě v podobě, které nakonec i dosáhla. Jistý 

posun ve zpracování je po mém soudu logický a vhodný, nicméně zdůvodněný je jen částečně. Diplomantka 

diskuzi tezí sice nabízí, ale až na straně 43 a ne zcela přehledně – vymezení metody a vysvětlení změn v záměru 

by si po mém soudu zasloužily větší pozornost a hned v úvodním seznámení s prací.  

 

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 E 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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 Kamila Mrnková ve své diplomové práci se zdroji vypořádala se ctí. Dočasně nedostupné metriály archivní i 

knihovní povahy dokázala plnohodnotně nahradit zdroji elektronickými a práci postavit na solidních základech. 

O to mrzutější je pak skutečnost, že evidentně olbřímí úsilí vložené do vybudování solidního materiálového 

základu při dalším zpracování přichází částečně vniveč – jejich interpretace je nepřehledná a objemem materiálu 

zahlušená. Diplomantka čtenáři vstřebání svých zjištění neusnadňuje a nenabízí mu jasné závěry. Metoda 

samotná je v pořádku, výzkumný záměr taktéž, i samotné práce se zdrojovým matriálem nezanechává 

pochybnosti, to, co chybí, je zobecnění a syntéza. Z metodologických pochybností bych zmínil, že není patrné, 

jak došla k "celkové bilaci článků" (srov. např. u RP na s. 110), či výhradu k nepreciznímu, až bohémskému 

stylu výkladu charakterizovatelnému třeba výrokem ze závěru "i přes to jsem ale analyzovala stovky, ne-li tisíce 

článků" – autorka přeci ví přesně, jaký objem materiálu zpracovávala (s. 114). Současně ovšem platí, že 

posuzovaná diplomová práce je nepochybně původní a zajímavá. 

Zhusta se v práci vyskytují faktické nepřesnosti, pro příklad bych uvedl: 

Tvrzení, že v roce 1977 "vybuchlo napětí mezi lidovými vrstvami" je značně nadsazené (s. 27), Charta 77 byla 

ve svém dosahu omezená na úzkou skupinu osob a širší společnosti ve svém znění prakticky neznámá. 



Obávám se, že autorčina interpretace "immune to evidence" (s. 16) je formulována nešťastně a nenabízí 

jednoznačný výklad. 

Autorčina výkladová zkratka ve znění "Režimní orgány jeho omylu chytře zneužily. Vznikla tak domněnka, že 

zprávu vypustila StB." je po mém soudu zavádějící (s. 34). 

Rozdíl mezi dezinformací a fake news autorka avizuje, ale nevysvětluje (s. 21). 

Tvrzení, že Rudé právo "Na Slovensku vycházelo v podobě deníku Pravda s drobnými odchylkami v textu," je 

velmi odvážné (s. 39). 

Medailonek Lidových novin vytváří v uvedené podobě zdání, že v roce 1990 stále vycházely nelegálně (s. 42). 

Role  Drahomíry Dražské je již docela dobře zmapovaná, diplomantka ji ale jmenuje jako blíže neurčenou 

"svědkyni" (s. 47) a jmenovitě ji připomíná až v pozdějším výkladu. 

 

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  D 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu D 

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.)  

C 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

E 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

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

Struktura výkladu je postavena dobře a sama o sobě je logická (jen kapitola o cenzuře působí po mém soudu 

neústrojně (s. 24–26)), výsledný tvar ale již uceleně ani souvisle nepůsobí. Pojmoslovný aparát autorka ovládá, 

ale používá jej nedůsledně, často se nechává svést "řečí pramenů", čtenář je začasté vystaven pochybnostem o 

tom, zda promlouvá sama autorka a vysvětluje, či zda prafrázuje zdroj a ilustruje. Poznámkový aparát je dobře 

nastavený, ale místy selhává. U odkazů na literaturu považuji za významný nedostatek občasnou absenci uvedení 

strany zdrojového díla – ve stávající podobě je ověření zdroje místy prakticky nerealizovatelné (srov. např. s. 

13). Analyzované články zvětšiny z uvedených údajů dohledat lze. 

Jazyk práce je příliš ve vleku pramenného materiálu a zbytečně zatížený pravopisnými chybami, zde zejména při 

vyvázání z větné vazby (kupř. ze stran 31 a 32 "režimu se nelíbila..., vedli kampaň, prezekvovali... ; "policie 

zastavila, nesnažili se je však rozehnat...") a až notoricky opakovanými chybami v čárkách a dále častými 

překlepy (charakteristicky i v poslední větě "témě" (s. 114)). 

Text trpí i nepřesnými až zmatečnými výroky a slovními obraty, například "nejvíce klíčový" je nešťastné spojení 

(byť v posledních letech frekventované), podobně na scestí svádí "velmi lidově známý," či věta "Pravidlem 

projevů bylo, že nebudou nijak cenzurovány." 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Posuzovaná diplomová práce je pozoruhodná šíří svého záběru i zvoleným tématem a je zcela nepochybně 

původní i zajímavá. Diplomantka je velmi pracovitá a shromáždila výjimečně široký soubor materiálu i bohatou 

literaturu, práce je tedy mimořádně solidně založená, ale současně zbytečně mnohomluvná – autorka selhává v 

generalizaci, zobecnění, výběru toho podstatného, co se patří čtenáři představit. Zmatečný výklad tak (jinak 

evidentně pečlivou přípravou vybavené) autorčino sdělení významně oslabuje. 

Shrnu-li: Kamila Mrnková doložila výjimečnou schopnost vyhledat a omezeněji též schopnost utřídit a kriticky 

číst odpovídající zdroje a shromážděné poznatky úspěšně aplikovala na dobové mediální obsahy. Doložila též 

schopnost připravit a realizovat analýzu obsahu. Posuzovaná diplomová práce je obsahově originální. 

Kamila Mrnková 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 úspěšnou - stupněm D.  

 

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

5.1 Téma konspiračních teorií vysvětlujících listopadové události roku 1989 v Československu je do té míry 

chytlavé, že nabízí až neomezený prostor pro diskuzi. A možná právě proto: Kamilo, zkusila byste, 

prosím, shrnout svá zjištění do uceleného balíčku v rozsahu maximálně minuty a půl projevu (tj. půlky 



normostrany, reps. 900 znaků)? 

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.    

 


