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PoZoR:Vpočítačivyplňujtepottzerlošetlit,ýchpotíček!P,i,ji,r-yt@
PodePiŠte, odevztlejte ve tlyott kopiích tt znšlita elektrotticky tttt ttdrestt sekraíaridtu katedry.

POSUDEK MAGISTERSKE DIPLOMOVE PnÁCn

Typ posudku (,,kliknutim" zakl'ížkilte platnotr l-ar iantrr)
PosucJek vedoucílro práce ! Posuclek opone.nta fi

Autor/ka práce
Příjmení a.lméno: Kosilra Alcš

Název práce: Režimní kanrpali proti Chartč 77 na strárrkách RLrdélro prár,a
Autorika posudku

Příjmení a jnréno: Kr'eček Jan
Pracoviště: KIVíS IKSŽ FSV tjK

r. VZTAH §CHVÁLENÝCHTEZÍA VÝSLEDNÉ pnÁcn liknutínr" zakříl ranó hodnocení

KOMEN'rÁŘ (slovní hodnoceni vztalrrr tezi a pritce , případně korrtrir,étní popis hlavních výtek)
Teze bYlY odevdánY ve "staré podobě", nrirllo clr-rešní z.ávazný tbrnulář. proto se přípaclné odchylor,áni posr_rztrje
obtÍŽrrě.li. KaŽdoPádně byly schváleny s ťrvoclr-ri r,ětotr "Po třiceti leteclr znovttožíváodkaz Chafty 77, onoho
dokumenfu, jenŽ zÍejmé svojí pravdivostí a r-rpřírrrrrostí nii nejvyšší rnírLr znepoko.;il vedení KSči' a
s oPakovaným uvedením jnrérra listLr jako Ruciého Práva - takže se pak slroclují s výslednou prací mlnimálně
autorov)mri neskývaný,r-rri synrpatien-ri až obdivenl k jeclné strarrě telrdejšil-ro konfliktLr, silnou dramatizacía
volně.;ŠÍm nakládáním s pravopisrrýnli pravidly, Naopak nesoulad spatr.Lr.jipřeclcvšírll v nevy.tržiti rrěkterých
slibovaných metod, resp, problenratickýnl užitírri tčch zbýva.1 ícíclt,

2. HODNOCENÍ OBSAHU \,ÝsLEDNl: pnÁce
VYPlriu3teČÍslicínaškálel 2-3 rl 5 ó 7(1c.ciinečnóavyrika.lící výbornó velmidobré-dobré

KOMENTÁŘ (slovni hoclnocení obsahu l"ýsleclrré prácc. případně konkrétni popis hlavních r,ýtek)
Opis práce jedním slovenr: nevyvážená. Na.;edné stranč autor opakol,aně uvádi svá vlastní lvrzerrí či cituje dva- i

vícekrát stejné dlouhé pasáže původních clokLrmetrtů, rra clrulré stranč nčkteré prirrrární, autorem komentované
texly citelně chybí (např. Práskač). A zadrrlhé: autor sice vyslětluje parametry tehclcjších zadánipro média, ale
nrísto aby posléze jen clokladoval a ir-rtcrpretoval .1e.lich realizaci, netrstále (implicitně) poměřuje výkon tehdejších
médií dnešními notmativníni očekár,árrínri. Rrrclé piá1,o z tolro samozře;rně vychází zhaněno, ale účinek by byl
větší, kdyby se autor nedopotrštěl z.levných clryb, příp. sánt sebe rreusrědčov,al z neznalosti (r,,iz např.
nepochopení tříd a třídnosti l"socialisnrrt rra str. 53, 57 - tanr dokonce i citovaný text Rudého práva uvádí
existenci říd v socialistické společrrosti: "jakýsi Allan DLrlles" na str. 83; "pocinik s pr'íznačnýnr jménenrBrigáda
socialistické práce československo-sovětského přátelstr,í Oc]ěr,ního prúrlryslr_L v Prostějově" na str, 9l). Práci bych

OdchylLrle se oci

tczí, odchýlení je
v prťrc i

zdůvorlnénó a jc
vhod nó

OdchyIuje se od
tczí, odchýlcn í jc
r" práci
zdůlodněnó, ale
ncní r"hodnó

Odchyiu.le se od
tczí, odchýiení není
v práci zdůvodněné
a ncní r,hodné

Neodpovídá
schváleným
íezíft|

- temer vtLjíci - zcela r-reclclstatečné

Hodnocení známkou
2.I Relativní úplnost zpracovanó literalury ke zvoletrénrr.r tématr-r 4
2.2 Schopnost kiticky vyhodnoiit prostttdovanou literattllu a aplikovat ii 5
2.3 Uroveň zpraco.",ání r-trateriáltt, resp. zvládntrtí techrTiky enrpirickólro l,ýzktrnru 5
)AL,+ Schopnost sestavit a poLržít soubor metod přirrlcrřený cíli 5
2.5 Původnost práce, přinos práce k rozvoji oborrr 5

Odpovídá
sch válcn ýnl
tezírrr

1.1 Cíl práce

|.2 Technika práce
1.3 sťruktura práce



dále vytkl Častou dramatizaci (kátkýni bezslovesrrýrrri větanri), rrezdoklaclovaná tvrzení (např. o úspěšnosti
reŽimu na sř. 80 Či ÚČincích zmínek o roce 1968 na str, 63) a hlavně (ne)zvládrrutí teclrniky empirického
výzkumu - citování pasáží z primárního textu a jejich zaulaíé komentování není plnohodnotnou kvaiitativní
analýzou (coŽ autor v závěru bezděky sárn ilrrstrule, kdyžza "nejvýstižně;ší analýzu poslední věry" považuje
dokument Charry 77).

3. HODNOCENÍ KONEČNE PoDoBY vÝsrBlNB PRÁCE
VyplňujteČÍslicínaškále 1 -2-3 - 4-5 -6-] (1edinečnéavyrikající r,ýborné velmidobré-dobré,
ieště akc telné - té

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Vpráciseobčasobjevu.;ípřeklepy(zanejlepšípovažu.li "kontrarevoluční panťlet2000255 slov"nastr. i05)či
přímo chyby ("derrník" na str. 49, "a priory" na str, 79), avšak v nikterak dranratické míře. Seznam literarury a

zvláště článku z RP v přílozejsou zpracovány pečlil,ě, přesto v něnr některé uváděné tituly chybí, např. Končelík
- Trampota ze str. 50).

1. SHRNUJÍCÍ XOl,rnXTÁŘ UOnNO'rI'l'ELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé sřánky,
původnost témaťu a závěru apod,)
Kritiky už bylo dost, takže na práci oceriuji autorův zápal, s nímž se vrlrnul na citlivé a vůči nestrarurosti a

nadhledu aktuálně velmr rezistentní ténra, snalru o tr'i ruzná uchopení témafu a pracovitost.

5. oTÁzKy NEBo NÁlrĚty, K NIN,Iž sE přu oBHAJoBĚ DIpLoN,IANT Musí vy;ÁnRrT:

6. NAVRHOVANÁ ZNÁN,I I(A (,.klikrrutírn" zakiížkr1 te vybrané hoclno c errí)

Podpis: ,žr"

tova mer ne vulici - zce]a nedostatecne

Hodnocení známkou
J.l Logičnost stnrktury práce, podloženost závěni 4
3.2 zvládnutí ter. ninologie oboru 4
J.J Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparáru 3
) .L+ Dodržení citační normy (pokrrd se v texfu opakovaně objevují pasáže přejaté

bez udání zdroje, hodnot'te sfupnčm 7, Poktrd v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávrrěně za vlastní z-jršténi. nedoponrčte práci
k obhajobě a ve ,,zdrivodněni v případě rredoporučení" navrlrněte, aby
s autorem bylo zahá.leno disciplinámí řízení,)

J

3.5 Jazyková a sťylistická r-iroveň práce (pok-ud je opakovarrě porušována plarná
kodilrkace pravopisné noríny, hodnot'te stupněnr 7)

4

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, graíjcká úprava J

5.1 Obávám se, že zejm- část 2 poskytuje dostatek podnětu k reakci, takže jenjedna závěrečná otázka: setkal
jste se v pruběhu lvorby práce v Rudémprávu s něčím, co jste na počátku nečekal, co vás překvapilo?

5.2

5.3

5,4

výborně !- vetmi dobře ffi- aoUre X- nedoporučuji kobhajoběf]

zDůvoDNĚxí v pnípaDĚ NEDopoRučENi

Datum: .......,f.,,.; ...ťfl .


