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POSUDEK MAGISTERSKE DIPLOMOVE PnÁCn

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte,
, ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry.

Typ posudku (,,kliknutím" zakŤižkujte platnou variantu)
Posudek vedoucího práce ! Posudekoponenta I

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Fenc, Ondřej

Název práce: Institucionální tlak na práci novináře a jeho autocenzurní aktivity vkontextu reforem konce
šedesátých let
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Cebe, Jan
Pracoviště: IKSŽ, KMS

1. Y ZT AH SCHVÁLENÝ cn rl,zi A VÝSLEDNÉ pnÁcn rané hodnocení

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahutezi apráce,případně konkrétní popis hlavních výtek)

2. HODNOCENÍ oBSAHU vfsr,BnNÉ pnÁcn
Vyplňujtečíslicínaškále l -2-3-4-5-6-7 (edinečnéavynikající-qýborné-velmidobré*dobré-

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních \.ýtek)

3. HoDNoCrNÍ xoNnčNÉ PoDoBY VÝSLEDNE pnÁcE
Vyplňujtečíslicínaškále 1 -2-3-4-5-6-7 (jedinečnéavynikající-výborné-velmidobré-dobré-

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné aje
vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné, a]e
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné

vatelné - téměř - zcelanedostatečné
Hodnocení znárnkou

2.1 Relativní úplnost zpracovaté literatury ke zvolenému tématu J

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ii 2

/-, J Uroveň zpracováni materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2
2.4 Schopnost sestavit apoužit soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

lné - téměř íci - zcelanedostatečné
Hodnocení známkou

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 2

3,2 Zvládnuti terminolo gie ob oru J

J.J Funkčnost, úroveň, přiměřenost pomámkového aparáfu J

3.4 Dodržení citační normy (pokud se vtextu opakovaně objevují pasáže přejaté
bezudánizdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud vtextu zjisíite přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně zavlastni zjištění, nedoporučte práci
k obhaiobě a ve ,,zdůvodnění vpřípadě nedoporučení" navrhněte, aby

J



s autorem bylo zahái eno disciplinárn i řizeni.\
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokudje opakovaně porušována platná

kodifikace pravopisné noríny, hodnoťte stupněm 7)
J

3,6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu qýsledné práce, případně konkréfuií popis hlavních uýtek)
Práce má přehlednou strukturu a stylistivká i jaryková úroveň textu je velmi dobrá. Občas se objev!í
v autorském textu nespisovné výrazy (např. utrum, fabrika atd.), nicméně tato chyba pravděpodobně pramení ze
zpracovávaných orálních svědectví, jimiž se autor občas nechal při formulovaní textu ovlivnit.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení qísledné práce, jeji silné a slabé stránky,
původnost tématu a závěrů apod.)
PráceOndřejeFenclanablzizajimavýpohlednaprácinovinářůvobdobí tzv.ptažskéhojaraanormalwace.
Obtíárou metodu orální historie zvládl autor zcela dle požadavků kladených na diplomovou práci. Vněktených
pasáňichby si text zaslotlži|kritičtější pohled na vzpomínky zpovídaných noviniffi a jejich ověření aných
pramenů. Přesto je práce pro sfudium oboru nesporným přínosem,

5. oTÁzKy NEBo NÁilrĚty, K NIMž SE pŘI oBHAJoBĚ DIpLoMANT MUSí vyJÁDŘIT:

6. NA\aRIIOVANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zŇŤ ížkujte lybrané hodnocení)

výborně X * velmidobře ! - Oonre !- nedoporučujikobhajobě E
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPaDĚ NEDOPORUČENÍ

17 - 4.olDafum: ......::...',,,'............

5.1 Které šéfredaktory působící po roce 1969 jste kontaktoval s žádostí o roáovor a co uváděli jako důvod
odmítrrutí?

5,2 Jak si vysvětlujete, že v 50, letech nemohl někdo zkádrových důvodů nemohl na FF studovat historii, ale
mohl jít na Vysokou školu politickou (viz. vyiádření J. Harráka)?

5.3 V iakých letech bylo možné po válce studovat žurnalistiku na Vvsoké škole politické?
5.4

Hotový ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na udresu katedry!


