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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce  Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Bc. Fejtková Pavlína

Název práce: Jan Petránek a jeho pozice v médiích. Životopisná studie.
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Barbara Köpplová
Pracoviště: 

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)
Autorka diplomové práce Bc. Pavlína Fejtková vycházela při zpracování diplomové práce ze schválených tezí a 
drobné odchylky, které učinila, dostatečně vysvětlila v úvodu práce. 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Pokud mohu soudit, nejde vždy pouze o úplnost literatury, nýbrž také o rozpoznání relevantních publikací, 
které mají dobrou výpovědní hodnotu. Diplomantce se podařilo zvolit přiměřený okruh odborné i publicisticky 
orientované literatury, který doplnila vzpomínkami Petránkovy matky, Vlasty Koušové Petránkové, které jsou 
uloženy v Národním archivu. Nezandbatelnou roli při vyprácovní práce hrála i sama osobnost Jana Petránka, ať 
již jeho publikované vzpomínkově zaměřené texty nebo rozhovory s ním. V úvodu práce Pavlína Fejtková 
uvádí, že pracovala metodou orální historie, je však škoda, že v seznamu literatury neuvádí žádný titul, kde by 
s touto metodou mohla seznámit.  Určitý nedostatek tohoto přístupu spatřuji  v nekritickém přístupu 
k Petránkovým meomoárovým textům, snad i v určité neznalosti historických souvislostí. Jan Petránek je 
výborný vypravěč, nepochybně fascinující charismatická osobnost a velmi dobrý novinář. Jenže právě tady 
někdy hrozí nebezpečí nepřesností. Mám na mysli např. způsob jeho přijetí do rozhlasu, ale podobných 
velkorysých formulací je více. 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)



Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 1
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

1

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

1

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předložená diplomová práce je napsaná velmi pěkným jazykem, je čtivá a dokládá dobrou stylistickou 
obratnost.  Autorka dobře využívá poznámkový aparát, důsledně odkazuje na použitou literaturu a pokud jde o 
přílohy k práci, tak jsou velmi dobře vybrané a dobře ilustrují předchozí výklad.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Diplomová práce Bc. Pavlíny Fejtkové je zajímavá a pro obor přínosná. Je škoda, že více než opakování již 
známých skutečností z Petránková života se diplomantka nepokusila více vypátrat také o metodách novinářské 
práce v 50. a 60. letech a např. blíže nevysvětlila, co myslí slovem "pozice" v titulu práce.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Kdy začal Jan Petránek používat magnetofon? Měl ho popř. i při své návštěvě Sovětského svazu? 
5.2 Bylo v 50. letech nutné vždy odevzdat rukopis před vysíláním ke schválení? 
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!


