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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) 

Cíl, technika a struktura předložené diplomové práce odpovídají schváleným tezím. Ve struktuře práce oproti 

tezím některé kapitoly v teoretické části po důkladnější rešerši autorka rozšířila a přidala další výzkumné období 

pro analýzu dobového ohlasu v Týdeníku ČST a upravila znění výzkumných otázek. Tyto drobné posuny jsou 

pro práci vhodné, za odchýlení je nepovažuji.  

 

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 B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Diplomová práce se zabývá dokumentárně-publicistickým seriálem Československé televize Kronika našeho 

života, který byl vyroben v polovině osmdesátých let, tedy v období komunistického režimu, jemuž 

propagandisticky posloužil. 

 

Cílem práce bylo zjistit, jaké propagandistické techniky se ve vybraných dílech seriálu objevovaly. Pro analýzu si 

autorka vybrala typologii propagandistických technik amerického sociologa Alfreda McClung Leeho. Jako 

výzkumný vzorek ji posloužilo 10 vybraných dílů z celkových 40. Analýzu provedla metodou kvalitativního 

výzkumu. 

 

V teoretické části se zabývá teorií propagandy, uvádí obecné slovníkové definice a popisuje nejznámější 

teoretiky 20. století zabývající se propagandou, zaměřuje se na McClung Leeho a rozebírá jeho typologii 

propagandistických praktik, které jsou klíčové pro analytickou část diplomové práce. Dále se zabývá specifiky 

audiovizuální propagandy v dokumentaristice. Věnuje se též situaci v ČST v polovině 80. let. Praktické části pak 

předchází kapitola v níž se zabývá samotným seriálem. 



Praktickou část autorka diplomové práce dobře zvládla. Dokázala s využitím literatury pojmenovat konkrétní 

příklady propagandistických technik a propagandistických prvků. Též v části o historii ČST dokazuje, že se 

v této historické spleti orientuje, i když - stejně jako u studentů, kteří přímo nezažili sedmdesátá a osmdesátá léta 

- občas zjednodušuje, ale k uvedení seriálu do souvislostí historie ČST se nejedná o zjednodušení závažné a 

zkreslující. I když i to je možná jeden z důvodů, proč se autorka několikrát na několika místech vrací k faktu, že 

seriál nebyl po své premiéře znovu reprízován a hledá odpověď, proč tomu tak bylo. V tomto případě je možná 

odpověď jednodušší, než si myslíme, události předběhly dobu, komunistický režim skončil a programoví 

pracovníci nestačili reprízu cyklu k vhodnému termínu nasadit.    

 

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 A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Diplomová práce má přehlednou strukturu, v textu se dobře orientuje. Poznámkový aparát je přiměřený a 

dostatečný. Jazyková, stylistická i formální úroveň práce jsou na dobré úrovni a přílohy diplomovou práci 

vhodně doplňují. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka si vybrala jeden z nejrozsáhlejších propagandistických projektů Československé televize, jenž je dnes 

právem zapomenut v archivu České televize. Autorčin výzkum dobře poslouží k pochopení propagandistických 

praktik a technik, které se uplatňovaly v televizní tvorbě v době vlády jedné politické strany (KSČ), která 

využívala televizi nejen propagandisticky jako svůj ideový nástroj, ale také jako nástroj mocenský, který mazal 

nežádoucí historii a nežádoucí osobnosti z povědomí národa a ve svých pořadech útočil na skutečné i domnělé 

odpůrce komunistického režimu. 

 

Závěrem shrnuto - odevzdaná diplomová práce považuji za poctivě odvedenou a její autorka si zaslouží 

poděkování za zpracování tohoto tématu.  

 

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

5.1 Definujte, co to byla politika perestrojky v Sovětském svazu. 

5.2 Charakterizujte politiku přestavby v Československu. 

5.3 Co toto období znamenalo pro československou společnost, a především pro tvůrce a umělce?  

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum:                                                                      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.    

 


