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KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE

Institut komunikačních studií a žurnali

POSUDEK MAGISTERSKE DIPLOMOVE PnÁCn

Typ posudku (,,kliknutím" zakřížkujte platrrou variarrtu)

Posuclek vedoucího prace- fi Posudek oponenta fi

Autor/ka práce
Př,íjmení a jméno: Hruban Martin

Název práce: proces postupné emancipace českélro tisku v letech 1966 - 1968 na Příkladu brněnské Rovnosti

Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Sekera Martin
Pracoviště: KMS IKSŽ

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

práce byla vhodně připravena již l"ýchozími tezemi. .Iejí zpracování jim odpovídá.

2. HODNOCENí OBSAHU VÝSLEDNn pnÁcE
Vyplňujte číslicína škále 1 -z -3 -4 - 5,- 6,'í (eclinečné a lynikající - výborné - velmi dobré - dobré -

K9MENTÁŘ (slovrií hoclnocení obsahu výsle<lnó pr,áce, případně konkrétní popis hlavních u_itek)

Monografický výzkum přerodu uvedeného titulu v procesu kultunrí a politické liberalizace spoleČnosti je v Práci

,achyě"rrse Žnaiostí sekundární literatury i primárních archivních zdrojů. Obsahové a formální doloŽení tohoto

rnývoje ze samotného periodika je provecletro precizně. Práce je přínosem pro základní rnýkum ProměnY médií ve

zkoumané době.

3. HoDNoCENÍ KoNEČNE PoDoBY VÝSLEDNn pnÁcn
Vyplňujtečíslicírrašká]e l -2 3_ 4_5,-6-7 (1edinečnéalynikající-rryborné-velmidobré-dobré-

Fakulta sociálních věd

tlo šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte,

podepšte, idevzdejteve rbbu'pop"ch tt zu-lete elektron,cky na adresu sekretar"tu kaledí!,

1. VZTAII SCHVÁLENÝcgrnziA VÝSulDNo rnÁcn
Odchyluje se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v pl,1ici

zdťrvodněnó a.lc
vl-rodné

Odpovídá
schváleným
Iezím

Technika práce

struktura

tel téměř tc1 zcela nedostatečné

Řelativni úplnost zpracované literatLrry ke zvolenému tématu

Hodnocení známkou

2,1
l

2.2 s.t ol]lr*t kriticky vylrodnotit prosLudovanou 1iteraturu a aplikovat ji 2

2.3 ffiriálq resp. zv]ádnutí tec

2.4 Šchounost sestavit a použít soubor nletod přinrěřený JlIi 2

2.5 Původrrost práce. př,irros práce k rozvoji oborr,r 2

šfě akcení te]né - térněř tcl zceia ricdostatečné

Losičrlost struktury práce, podloženost závět,ťi

Hodnocení mámkou

3.1
2

3.2 zvládnutí term ino l o gie oboru 2

J.J Fun]<čr-rost. úroveň, přiměřenost po1]]qm\9y9!9_q!!{átu 1

3.4 Doa,r.ni citačrrí rrorrny (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté

bezudání zdloje, l-ro<lrroťte stupněr-rl 7 lb\ucl @
2



ištěrrí, nedoporučte práci

k obhajobě a ve .,zclťrvodnění v případě nedoporučení" navrhněte, aby

s autor em bvlo zalráj e1g$gcPlintir4iřílgqiS 4!l L'lj] " Yl': -*j:ry::.- _aně p orušována platná
j"4,k""á *tltrt*Ú úroveň práce (pokud je.op

tojinru.. práuopi.né ,ormy, hodnoťt" ,t

úunen".==-ortuunoanostp4]9h,€!afi ck4Ll_ple]l

K6MENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních rrýtek)

Autor diplomové práce byl dobře veden, zvládl i práci s'á.cňivnim materiálem á oouo'.Yrn svědectvím Přímého

účastníka proměn1, titlrlu,

4. SHRNUJíCí K.MENTÁŘ H.DN.TITELE (celkové hodnocení v'ýsledné Práce' její silné a slabé stránk''

!il""1ffi.f;il,:í,1;'J:TŮlJ:".1.,, sevřenost a j í odpovídající podrobnost Příkladové sondY' NesPorně je

možné z této práce vycházet jako z hodnověrné1," ,á,".i, pri sestavóvání obrazu proměn daného období,

ž sn přr.t oi}HAJoBň DIpLoMANT Muqí vyJÁpšIT:

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

výborně fi - velmi dobře ! - Ootre E - nedoporučuji k obhajobě !

ZDŮVODNĚXÍ V PŘÍPaDĚ NEDOPORUČENÍ

/4 :"- t

"l ),L, lď"s,i
Datum:

Podpis:

,,4

/ Wt l,n k.:*, .,&.{sr.-

5. oT 'í#Iiťť;i:ýiÍ*ŤiiJ§.lří ř*r;jii:::fl#ř ",
20. století? ,__ ______ ________

BvI byste schopetr roU,@ovnosti ve vztahu k dal

l tútn* v česliosloverrsku?

5.1

5.2

5,3
5.4

ište, odevulejíe ve ďt,ou k a z.ašlete elektronicky nq ldresu


