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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry. 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Sachr, Tomáš  
Název práce: Transformace českých samizdatových periodik po roce 1989 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová, Barbara 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Diplomní práce Tomáše Sachra Transformace českých samizdatových periodik po roce 1989 plně odpovídá 
vytyčenému záměru. Jedná se o první pokus odborně  zpracovat soubor samizdatových titulů, které neskončily 
své vydávání v roce 1990, nýbrž se pokusily o transformaci svého vydavatelského záměru.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Pokud mám posoudit soubor použité literatury a pramenů pro zpracování této diplomní práce, pak se domnívám, 
že Tomáš Sachr skutečně využil téměř veškerou dostupnou odbornou literaturu k tématu samizdatové literatury i 
následnému transformačnímu období. Nevěnoval se (není to ani pro tento typ práce vhodné) publicistickým 
textům. Rozsáhlý soubor samizdatových titulů, které se po roce 1990 nadále hodlaly uplatnit, jsou velmi dobře 
zpracované, metodika, kterou Tomáš Sachr použil je naprosto relevantní. Ráda bych ocenila i strukturu 
jednotlivých zpracovávaných titulů.     
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomní práce Tomáše Sachra jednoznačně vychází z původního materiálu a závěry, k nimž dochází jsou 
zobecněním vlastní badatelské práce. Pochopitelně, že v části teoretického výkladu využívá sekundární literaturu, 
ale vždy na ni odkazuje, u citací řádně uvádí odkazy.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Téma diplomní práce Tomáše Sachra Transformace českých samizdatových periodik po roce 1989 je 
významným přínosem pro studium české mediální scény po roce 1990.  Je zajímavé sledovat, nakolik byly 
koncepce jednotlivých samizdatových titulů schopné přizpůsobit se novému společenskému klimatu, ale také, 
nakolik byla společnost v nových podmínkách schopná a ochotná tuto tyto listy přijímat. Celkově se jedná o o 
velmi zdařilou diplomní práci, která dává mnoho podnětů k přemýšlení o charakteru české transformační 
společnosti.     
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zajímalo by mě, zda by bylo možné, s vědomím veškeré nepřesnosti tohoto typu médií, stanovit období, 

dvou, tří let, kdy vycházelo nejvíce samizdatových titulů? Je to skutečně období konce 80. let 20. století?   
5.2 Je příčinou nezájmu o transformované samizdatové tituly komerionalizace vkusu české společnosti nebo 

neschopnost jejich vydavatelů vymanit se z partikulárních témat, která nemají širší vztah k současnému 
dění?    

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! 
 


