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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) 

Při tvorbě práce došlo k odklonění od tezí, ovšem v logice situace. Autorka zjistila, že zpracovávat ve stejné 

hloubce všechny získané archivní materiály, včetně Ideově-tematických  plánů, by rozsahem bylo spíše na 

dizertaci nebo monografii, proto muselo po konzultacích dojít ke zjednodušení přístupu a zpřehlednění materiálu.  

 

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 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Karin se seznámila nejen s dostupnou základní sekundární literaturou (např. Cysařová), ale podnikla řadu cest do 

Spisového archivu Archivu a programových fondů ČT a zejména do Národního archivu, kde zkoumala zejména 

složku KSČ - Ústřední výbor 1945-1989. Díky tomu se text práce opírá i dosud buď nezveřejněné a nebo málo 

známé okolnosti, resp. o přesnou pramennou základnu, čímž se určitému povšechnému vědomí o vybraných 

událostech dostává opory ve zdroji.  

Práci však vytýkám , že a) zůstává v určité formě vyprávění, b) v němž se navíc různým faktům věnuje různě 

intenzivně, resp. jde do různých hloubek, aniž by však bylo jasné, co považuje autorka za podstatné a co méně. 

Jakoby si Karin sama nebyla úplně jista, který kontext je pro její cíl důležitý a který ne.    

 

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  2 

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)  

Jazyková a stylistická úroveň práce je standardní, řadu nelogičností i zkratkovitých formulací jsme při 

konzultacích společně odstranili a konečnému textu pomohla i jazyková korektura, kterou si Karin nechala 

udělat. Citační norma je zcela v pořádku, oprávněnost příloh taktéž, ačkoliv mi chybí alespoň titulní strana 

zkoumaného Ideově-tematického plánu.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Když jsem viděl stav práce tři neděle před jejím odevzdáváním, naléhal jsem na Karin, aby si odevzdání ještě 

rozmyslela a šla obhajovat až v červnu. Nabyl jsem dojmu, že na textu bude ještě spousta práce, nejen stylisticky, 

ale právě ve srovnání síly argumentace, logičnosti některých tvrzení a návazností, podmíněností, zkrátka měl 

jsem pocit, že práce zůstává v půli cesty. Že ITP za rok 1973 by měl být analyzován ještě hlouběji, aby nebyl 

pouze „popsán“ a stejně tak aby nebyly „jen“ popsány tři vybrané pořady, aniž bychom se dozvěděli, proč právě 

tyto. Vnitřně jsem si říkal, že by to mohla být výborná práce.  

Karin byla neústupná a napnula všechny síly k tomu, aby stihla lednový termín státnic. Po znovupřečtení  finální 

svázané práce, se bohužel moje obavy nerozptýlily úplně. Výběr rozebíraných pořadů (jeden pro děti a mládež, 

druhý seriál z literárně-dramatické tvorby, a třetí celovečerní film) není dostatečně odůvodněn, zvlášť když ve 

druhém odstavci na str. 60 se mluví i o dalších, které „byly vybrány“ – není jasné kým a hlavně k čemu a kde je o 

nich něco bližšího? Proč Karin nerozebírala ještě Kompas nebo Chalupníky za armádní redakci a redakci 

televizní zábavy? Proč absentuje pořad z dokumentaristiky (např. Myslet hlavou), kde, mimochodem by 

zkoumaný politický vliv byl patrně nejvýraznější? To mne bohužel neuspokojilo a o dostatečné odůvodněnosti 

výběru jsme s Karin několikrát hovořili. 

Dále nejsem rád, že samotné líčení tří pořadů se omezuje spíše na jejich převyprávění než na skutečnou analýzu 

ve vztahu ke zkoumanému tématu. Nevím, co se píše v ITP, jaký byl tedy cíl a zadání televize a jaký byl 

výsledek. Závěry typu „Z hlediska zadání byl smysl Ideově tematického plánu naplněn. Ne však z pohledu 

zamýšleného diváka,“ (s. 66) jsou nepodložené, protože pro první větu nenacházíme odkaz na „zadání“  (např. 

v ITP) a druhá věta je víceméně autorčiným názorem.  

Závěrem: Netvrdím, že jde o špatnou práci. Karin je cílevědomá, pečlivá, všechny dohody v rámci vedení práce 

plnila, strávila hodiny a hodiny v archivech, byla schopná se zahltit archivním materiálem a byla schopna i 

ochotna z něj zase vybřednout. Nezlobím se na ni, že v tak složité tematice, v historických souvislostech tak 

převratové doby trochu „plave“, není studovaná historička. Naopak, jsem rád, že si našla cestu do archivů a 

objevila řada dosud málo publikovaných pramenů. Práce poměrně komplexně seznamuje s okolnostmi nástupu 

normalizace v ČST a to včetně podrobnější informace o J. Zelenkovi. Mrzí mě ale, že ve zkoumání toho 

podstatného, tedy ITP, přeci jen nebylo dotaženo. Tam by, podle mého, odsunutí odevzdání práce, a hlubší 

analýza materiálu, přinesla hodnotnější výsledky.  Proto jako vedoucí práce nemohu navrhnout jedničku, jakkoliv 

se nebráním tomu, že obhajoba může výslednou známku v jedničku zvrátit.   

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1  

5.2       

 

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

 výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

Datum: 16. ledna 2017                                                                      Podpis: ……………………………….. 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 



 


