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Typ posudku (..kliknutím"' zakřížkujte platnou variarrtu)
Posudek vedoucího práce fi Posuclek oponenta !

Autor/ka práce
Příjrnení a.jméno: Fencl Ondřej

Název práce: lnstitucionálrrí tlak na pr,áci novirláře a.jeho autocenzurní aktivity v kontextu reÍbrem konce
šedesátých let
Autor/ka posudku

Příjmení a jrnéno: Končelik Jakub
Pracoviště: KMS IKSŽ UK FSV

1. VZTAH SCHvÁLENÝcgrnzÍ A VÝSLEDNB pnÁcn kliknutím" hodnocení

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení yztahutezi apráce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Diplomant měl již v čase podávánítezi svůj budoucí postup dobře romryšIený, atak se jeho práce nijak
překvapivě z tezí nelryv aný e.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNE pnÁcn
Vyplňujtečíslicínaškále1-2-3-4-5-6 7(jedinečnéavynikající l}borné velmidobré dobré-

lné - téměř ící zcela nedostatečné
Hodnocení známkou

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2

2.2 Schopnost kritickv vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ii J

--J Úroveň zpracováni materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického l"ýzkumu 2

2.4 schopnost sestavit apoužíí soubor metod přiměřenÝ cíli 2

2.5 původnost oráce. ořínos práce k rozvoii oboru ]

KOMENTÁŘ (slor,rrí hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkíétní popis hlavních rnýtek)

Posuzovaná diplomová práce má svůj zřetelný, autors§ s§l, kten_fon se poněkud lymyká standardům odborného

textu. Nicméně spíše ku čtenářově prospěchu - rnýklad je číi;.,ry avelice zqímavý, cožpovažqi zarozhodující. Za
nejproblematičtější prvek si dovolím omačit skutečnost, že diplomant nedbá příliš na přesnost rl,jádření - chápu,

že tak činí ve snaze výklad zbytečně nezatěžovat,nejsem si alejisqý, ževžďy postupuje vhodně. Řešením by bylo
čteniťe oďkázatna pramen nebo na specializovanou odbomou literaturu, což ale Ondřej Fencl často neudělá -

ilustrací snad může byt pozn. č. 67,která by mohla/měla obsahovat přesný název manifestu, když jej diplomant
neuvádí v textu. V podobném duchu se možná čtenář podiví, proč při představování něktených tifulŮ autor uvádí i
údaje po roce 1989 a jinde ne, případně se podobně pozastavi i variující struktury biografic§ch medailonlai. V
této souvislosti ale zopakuji l"ýše uvedené - medailon§ jsou sice netradiční, ale domnívám se,ževýstlžné. A do

značné míry charakterizují diplomantuv q,pravěčs§ s§l, jehož předností je cit pro zkratku. Roáovory samotné
jsou velice cenné a moc by mě potešilo, kdyby Ondřej Fencl nalezl nějakou cestu, jak je zpřisfupnit širšímu
publiku.
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3. HoDNocENí KoNEčNE poDoBy \^fsLEDNn pnÁcn
Vyplňujte číslicí na škále 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 fiedinečné a vynikající - výbomé - velmi dobré - dobré -

telné - téměř lcl zcela nedostatečné
Hodnocení mámkou

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 2

)./. Zvláďnutí termino l o gi e ob oru 4

FuŇčnost, úroveň, přiměřenost pomámkového aparátu 4

3.4 ooa.zeni citační noímy (pokud se V textu opakovaně objevují pasáže přejaté

bezudáni zdroje,hodnoťte stupněm 7. pokud v textu 4istíte přejaté pasžňe

lydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci

k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení" navrhněte, aby

s autorem bylo zaháieno disciplinární řízení.)

2

3.5 lazyiova a s§listická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná

kodifikace pravopisné nonny, hodnoťte stupněm 7)

J

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, graťtcká uprava 4

KoMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsleclné práce. případně konkrétní popis hlavních výtek)

posuzovaná diplomová práce.ie dobře navržená (Ondřej Fencl si podle rlého výtečně PromYslel výkladový

rárnec), ale o něco hůře realizovaná. Autor l11íst},neclov),světluje (srov. např,. s. 52, ze.irn. bod d), místv naoPak

opakuje (srov. např. pozn,15 a92).
Jazyk výkladu se nevzdalu.je odbornérnu diskurzu tak..jak jsem se obával v počátcích konzultovárlí - jiŽ

jsemzminil, že ondřej Fencl rná svťri styl. ktery"opouští"jen neochotně. ale v případě posuzované Práce se mu

podařilo dosáhnout nekoní'liktního stavll. Přesto některé publicismi,, čtenáře asi překvapí - srov. ze.iména výlad v

úvodu, např. s. 22.24.26; u "reforrnace" na s.23 si ne_jsem jisty,. zda se jedná o záněrou ironizaci nebo o

překlep.'poznámkový 
aparát je í-unkční a přehledný a dozajista uspokojivý. přesto ale izde zopakuji svŮ.j Povzdech

opakovanyjiž při konzultacích a naznačen1, i v předešlém oddíle hodnocení - autor mís§'neodkazuje, PřestoŽe

informace není všeobecně znátná (srov. též nou otázku 5.3).

Je třeba ocenit" Že použiíi kurzívy autor vl"světlLrje (srov, s, l 7), ale tložná b;, se patřilo čtenáři usnadnit práci s

textem ještě víc azdůraznií.že publikované (autorem nesebírané) vzponlínkv narátorťt kurzívou nejsou, Je to

řešení přirozené a správné. ale iro nepoučeného čtenáře nložná zprvLl matoucí (srov. naPř. s. 71. 86 nebo 90),

Autor ii zbytečně škodí íbrnálnírrri nedostatk1"- od překlepů (např. s. 36 nebo 72). přes velikost PÍsnla (28) aŽ Po

např. práci s konci odstavců (35. 73).

,t. SHRNUJíCi KoMENrÁŘ HooNoTlTELE (celkové hodnocení výsledné práce. její silné a slabé stránkY,

původnost tématu a závěrťr apod.)
Šhrnu-li: Diplomant prokázal schoprlost provést výzkurrr metodou oral histor1"- oslovil a vYzPovídal PamětrrikY a

je.|ich výpovědi utřídil a přiiatelným způsobem nabídl čtenáři. Prokázal. že ovládá schopnosti a dovednosti

piislusná'odbomému diskLirzŮ. Posuzovaná diplomová práce rozhodně přispěla ke studiu dějin českých médiÍ,

Diplomová práce onclře.je Fencla svl"m zpracovánín-r a obsahem splňuje požadovaná kriteria. a Proto ji

doporučuji k obhajobě a navrhuji komisi uvážit průběh obhajob.v a poclle ně_i hodnotit Práci klasifikaČním

stupněm velmi dobře nebo výborně.

5. oTÁzKy NEBo NÁvrĚry, K NIMŽ sE pŘI oBH

6. NAVRH9yANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zakřížkujte vybrané hodnocení)

5.1 náminezůstalomnohonedořečeného.Přestoa1espoň
některé drobnosti zanníŇustojí: Ondřeji, odkud jste nakonec čerpal údaje o nákladech deníkŮ v roce

1968? Uvádíte totiž pro mě překvapivě vysoká čísla (např. na s. 49)

5.2 Z č"h" 
""s. 

?0 (*ov. pozr. č. 193) usuzujete, že @
5.3 émaparátu? Chápu správně, žetakto označujete

všechny oomámky, které neopíráte o jiný zdroj? pak to ale nečiníte vždy.

5.4 A konečně: proč v -etodi"ké- úuodu neodkazujete na některou z příruček Oral history? NaPř. na

publikaci ,,Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie," kterou (Pokud se

dobře pamatui|) znáte a se kterou jste pracoval?

výborně [ _ velmi dobře X _ aonr€ ! _ nedoporučuji k obhajobě !



ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPnOĚ NPOOPORUČPNÍ
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Datum: Y:' .....".. )

ve dvou a zušlete na adresu


