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t. v ZT AH scHvÁLEN Ý cg r yzi A VÝ SLEDNE pnÁcn (,,kliknutím" zakŤižkut

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, připadně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor při schvalování tezí pŤedložil projekt, kteý se velmi zásadním způsobem liší od samotného qizkumu. Ve
sqich tezích uvádí, že by rád provedl komparaci č§ř titulů závodních časopisů po stránce obsahové i stránce
lingvistické s tím, že v případě nedostatku časových možností si qlhrazuje práci omezit pouze na dva sledované
tituly. Tím, že je ve rnýsledku zpracován pouze jeden titul, a to pouze po stránce obsahové, se těžiště práce
výrazně posunulo. Přesto, že autor tuto skutečnost v práci přimává a logicky lysvětluje (a rozsah práce mu dává
do značné míry za pravdu), přijde mi toto vysvětlení poněkud nedostatečné a odklon od původního záměru až
příliš velk}. Namísto ucelené sondy do struktury závodních časopisů v poválečném období, tak čtenář získává
pouze dílčí analýzu jedné její části. Na obhajobu Marka Šplíchala dodávám, že v tomto případě rozhodně nejde o

autorow pohodlnost, protože předkládá skutečně mimořádně rozsáhlou studii, která několikanásobně překračuje
běžné standardy bakalářské práce, ale spíše o špatné plánování časouých dispozic autora a přílišnou pozornost,
jež časopisu Ventil (zřejmě již od počátku svého qizkumu) věnoval.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNE pnÁcB
Vyplňujte číslicí na škále l - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (edinečné a vynikající - výborné - velmi dobré - dobré -

- téměř uiící - zcela nedostatečne
Hodnocení známkou

2.1 Relativní únlnost zvracované literaturv ke zvolenému tématu 4
2.2 pochopení zpracované literaturv a schonnost ii aolikovat 2
z.J zv|ádnutí zvo l ené tech n i kv zpracov ání m ateri á l u J
2.4 Logičnost výkladu. podloženost závěrú )

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu qisledné práce, případně konkrétní popis hlavních qitek)
Autor mimořádně precizně přisfupovalk jednotlivým vydáním časopisu Ventil a jejich obsahovému zaměření.
Ty,to informacejsou nadstandardním způsobem zpracovány (a 413 pečlivě zpracovaných poznámek pod čarou
jsou tohojedinečným důkazem). Na druhé straně mi přijde poněkud podhodnocená práce se sekundární
literaturou zvláště píi zpracovávaní dobového kontextu nebo samotné pozici automobilky ve sledovaném období.
S prameny, které v práci využil, pracuje autor velmi pozorně a logicky. Citace, jichž v5uživá, mají v daných
místech své opodstatnění.
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3. HODNOCENÍ KONEČNE PODOBY VÝSLEDNB PnÁCB
Vyplňujtečíslicínaškále 1 -2-3-4-5-6-7 (edinečnéavynikající-výborné-velmidobré-dobré-

ak ce teměř ici - zcela nedostatečné

Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce 2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů l
_J -_J Dodržení citační noríny (pokud se v textu opakovaně objewjí pasáže přejaté

bezudání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem zavlastni zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení" navrhněte, aby
s autorem bylo zaháieno disciplinární Ťizeni.)

l

3.4 Iaryková a stylistická úroveň práce (pokudje opakovaně porušována platná
kodiťrkace pravopisné norTny, hodnoťte stupněm 7)

3.5 Oprár,něnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu l"ýsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Marek Šplíchal představuje práci, jež nemá po stránce formální mnoho chyb. Giaficky je velmi pěkně
zpracována, jeji jazyková úroveň je qiborná, k citační normě přistoupil autor velmi citlivě a pozorně (v jednom
případě bych sice váhal, zda internetovou encyklopedii Wikipedia brát jako seriózní zdroj vědeckých informací,
ale zbylých 4l2 poznámek je provedeno v naprostém pořádku). Je určitě velmi dobý záměr autora, že text
opatřil i kopiemi dobových výtisků časopisu Ventil v Přílohách. Struktura práce má logiku, informace plynule
navazuji,

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost zpracov ání tématu apod.)
Při hodnocení bakalářské práce Marka Šp|íchala "Sonda do druhu tzv. závodnich časopisů v období 1945 - 1948
na příkladě časopisu Ventil" larážim jakojejí oponent na zásadní dilema.

Najedné straně citím vel§ý obdiv k rozsahu práce (téměř l26 normostran textu), její formální úpravě, precizně
zpracovanému poznámkovému aparátu, stejnějako ke hloubce i záběru, sjakou přistupoval k cibsahové analýze
časopisu Ventil. Váledem k tomu, že jde o práci bakalářskou, odvedl Marek Šplíchal skutečně mimořádné
penzum výzkumné práce.

Proto je milíto, že musím připojit několik kriticlqých poznámek:
1) Autor se poměrně zásadním zpŮsobem odchýlil od přijatých tezí a metodologie práce. V tezích uvádi, že
"základnímetoda je komparace analýz jednotlivých titulů. Yycházime z uvedených 4 titulů (Jiskra, Ventil,
Stachanovec, Moravia - pozn. O. H.), lyhrazujeme si podle náročnosti zpracování eventuální redukci na 2 tituly.,,
Přesto, že autor v kapitole III.3. 4. nabízí krátký (a v podstatě jen citovaný) příklad přeměny svitovského Tepu,
nelze tento exkurz brátjako dostatečnou materii pro srovnávání. Slouží ke cti autora, že hned v úvodních řádcích
kaPitoly Il. vysvětluje, proč svůj záměr redukoval pouze na časopis Ventil: "V průběhu práce jsme zjistili, že jim
Pro mnoŽství materiálu není možné plně dostát, a tak jsme sondu do závodních časopisů omezili jen na jeden
titul." Ze svých zkušeností dobře vím, že vědecká práce je dopředu velmi obtížně plánovatelná, přesto se nemohu
ubránit dojmu, že by původni záměr - a tím je komparace alespoň dvou titulů - měl být naplněn. Již menším
ProhřeŠkem mi přijde, že autor v tezích plánoval provést nejen analýzu témat, ale zároveň analýzu jazykovych
ProsředkŮ a Poetiky. Chtěl bych se v tomto případě Marka Šplíchala zastat, protože se domnívám, že provádění
obou typŮ analýz (tedy relevantní zpracováni metodologických postupů i v,ýzkumného problému) by přesáhlo
nárol<Y, jeŽbývajiběžně kladeny na bakalářské práce. Měly tak být spíše korigovány jiŽpři přijímání autorových
tezí.

2) Váledem k rozsahu Práce, kdy autor uvádí skutečně velmi detai|ní obsahovou analýzu jednotlir,}ch vydání
ČasoPisu Ventil ve sledovaném období (kapitola V. - cca 90 stran), si nejsemjisý, zdaje Jortut.čny. způsobem
zPracován samotný závěr práce (kapitola VII.), kterému je věnována pouze jedna stfana textu. Upřódnoitnil bych
řeŠenÍ, kdY by autor věnoval větší pozornost představeníhypoíéz, které práce obsahujejen velmi povrchně a
nePříliŠ systematicky - a v závěru textu se pokusil nabídnout čtenáři ucelenější a konkrétnější odpovědi na
formu|ované hypotézy.

]., 
Autor Představuje v práci historický kontext (kapitola III. 1.) ijistý mocenslqí, souboj, ktený se odehrává na ose

Usťední rada odborŮ - Revoluční odborové hnutí - Závodní rady (a potažmo celá Komunistiiká strana



Československa) (kapitola Ill. 3.2.). Přesto mi přijde, že by měly být akcentovány jednotlivé událostina
politické scéně i v rámci samotné obsahové atalýzy. Vývoj v Československu ve sledovaném období procházel
skutečně velkými turbulencemi - jednání o nové podobě vlády, znárodnění velkých průmyslov,ých podniků,
poválečný odsun německého obyvatelstva, volební vítězství KSČ v roce 1946, příprava komunistů napŤevzetí
moci v zemi, odmítnutí Marshallova plánu, únorové události roku l948, nastolení totalitniho režimu aj. Přijde mi,
že autor v textu většinu celospolečenskrých změn mímě podhodnocuje - anabízí analýzu, která se dotýká těchto
témat pouze v náznacích. Přitom právě vnímání těchto strukturálních procesů optikou závodních časopisů, mi
přijde jako nejnosnější téma při dalším zpracováváni problematiky závodních časopisů v rámci mediálních studií.
V této souvislosti bych také zvážil, zdajsou v práci dostatečně zastoupeny sekundární zdroje. Trochu mi chybí
informace o samotné historii automobilky, jež jsou dostupné jak v literatuře, tak i v dalších veřejně dostupných
zdrojích. Přínosné pro práci by zřejmě byly i některé tituly, jež autor uvedl ve svých tezich, ale v samotné práci
jich potom nevytžil.

Marek Šplíchal odvedl ve své první významné práci v oblasti mediálních studií velký kus práce, Vzhledem
k tomu, žejde právě o první pokus, bych přistupoval shovívavěji k nedostatkům. Pro autora samotného bude
velmi užitečné pamatovat na problémy, jež mu přineslo rozvrhování struktury i časových možností své
bakalářské práce. Prokázal však potenciál přistupovat k práci s věděckým zápalem, formálně práce obsahujejen
minimum nedostatků a je - podle mého osobního názoru - výrazně nadstandardní. Proto bych ji navrhoval
hodnotit stupněm velmi dobře s tím, že budu další pokusy autora na poli mediálních studií se zájmem sledovat.

5. oTÁzKy NEBo NÁMĚTy. K NIMž sE pŘI oBHAJoBĚ DIpLoMANT Musí vylÁnŘlr:

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zakŤížkujte vybrané hodnocení)

výborně !- velmi dobře X- aonre ! - nedoporučujikobhajobě D
ZD\]VODNĚNÍ v pŘÍpnDĚ NEDoPoRt-IČENi

Datum: ..!.."..5.,..?.{!p.?....... Podpis:

5.1 Doporučuji se zeptat autora, jaké důvody ho vedly ke změně metodologie výzkumu - zdabyl tento záměr
konzultován s vedoucím práce a zdali jsou důvodem pouze časové možnosti a špatné naplánování
autorského postupu, nebojestli existujíještějiná lrysvětlení (např. nedostatečné zastoupení dalších
oramenů v dostupnÝch archivech aood.)

5,2 Jakým způsobem se promítala celospolečenská situace do témat v závodním časopise Ventil? Je poznat
něiaké rozdíly v letech 1945 a l948? Procházel v této době časopis také personálními změnami?

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejíe ve dvou kopiích i zašlete elekíronicky na adresu
se k reíg ridtu p řís I u šn é k uíed ry !


