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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Kosina Aleš  
Název práce: Režimní kampaň proti Chartě 77 na stránkách Rudého práva 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Končelík Jakub 

Pracoviště: KMS IKSŽ UK FSV 
 
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) 
Aleš Kosina měl již při podávání tezí jasnouo představu o tématu, jeho uchopení i postupu práce, a tak se od tezí 
nijak překvapivě neodchyluje. Dílčí ústup v případě rozhovorů s pamětníky konzultoval a dostatečně vysvětluje 
v kapitole "diskuze tezí" (s. 13). 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Seznam použité literatury je impozantní a i samotný text posuzované práce dává tušit, že Aleš Kosina nejenže 
provedl velmi důkladou materiálovou přípravu, ale ani ve smyslu studia relevantní literatury nic nezanedbal. V 
této souvislosti je tedy mrzuté, že se mu navzdory očividné snaze nepovedlo dospět k omračujícím a 
dechberoucím (a vlastně ani k nějak překvapujícím) závěrům. Prostě jen pečlivě zmapoval sledované texty 
kampaně – a v tom je jeho práce bezpochyby přínosná. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  4 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

5 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura výkladu se mi nehodnotí snadno – jako čtenáři mi místy nevyhovovala již v průběhu konzultování a 
finální tvar je sice nepoměrně uchopitelnější, ale i tak se to čte obtížně. Zároveň ovšem platí, že výkladu svou 
vnitřní logiku má a rozhodně jistý řád nabízí. Jen ne úplně ke čtenáři přátelský. 
V případě terminologie nemám zásadních výhrad, u poznámkového aparátu musím dokonce s potěšením 
konstatovat, že je jak věcně, tak formálně téměř bezchybný (snad jen "tamtéž" by mohl autor užívat hojněji – 
srov. např. s. 82 – a občas variuje dvojtečku a čárku jako indikátor strany - srov. pozn. č. 224 a 225). 
Korektury bych čekal pečlivější. Diplomant chybuje v čárkách (srov. např. s. 13, 43, 52, 54, 90, 99, 100), místy 
se dopouští vyvázání z větné vazby (s. 15, 17) a překlepů (s. 44, 78), částé jsou přebytečné mezery (s. 53, 80, 88, 
90). Jinak ale jeho text (v relaci ke standardu magisterských diplomových prací) nijak významně nevybočuje a 
jeho jazykovou úroveň hodnotím jako akceptovatelnou. 
Soupis článků Rudého práva v příloze považuji za užitečný počin, přesto bych si ale přílohy uměl představit 
bohatší. 
Drobné výhrady: 
Pozn. č. 9 je zcela zmatečná – vyznívá totiž tak, že Scherer píše o čtyřech rovinách výzkumu posuzované práce. 
U zmínky o Hudcovi a Kňourové bych doporučoval uvést i informaci o kontextu, aby čtenář pochopil, koho a 
proč diplomant cituje. 
Akce Asanace je (nepřehlédl-li jsem se) poprvé zmíněna na s. 41 – a proto bych právě zde očekával nějakou 
základní informaci oč šlo. 
Výrok "v roce 1948 (...) bylo zastaveno (...) Právo lidu, jehož nástupcem se stal deník Rudé právo" je zavádějící 
(s. 48). 
Allen Welsh Dulles byl ředitel CIA – přídomek "jakýsi" je nešťastný (s. 83). 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomant ukázal schopnost vyhledat a utřídit zdroje, kriticky je číst i citovat, shromážděné poznatky dílčím 
způsobem analyzovat a syntetizovat a také kultivovaným způsobem vyložit. Posuzovaná diplomová práce je 
obsahově originální a přínosná a přispívá ke studiu českých médií. 
Diplomová práce Aleše Kosiny svým zpracováním a obsahem splňuje požadovaná kriteria, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Protože znění posudku nabízí dostatek podnětů k rozhovoru, omezím se na konstatování, že Aleš Kosina 

dlouhodobě a pečlivě konzultoval – nad první kapitolou jsme se poprvé sešli 13. prosince roku 2007, 
takže (počítám-li správně) text posuzované práce sepisoval a přepisoval přes rok a půl. V této souvislosti 
by se možná patřilo ocenit, že vůbec vydržel. Ale zároveň se přímo nabízí otázka: Aleši, protože vím, že 
jste měl vše v podstatě napsané již v dubnu, proč nejsou alespoň korektury úplně perfektní?  

5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 



      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


