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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVE PRÁCE

POZOR: V počítuči vyplňujte pouze do šedivýclt políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vyíiskněte,
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích u zašlete elekíronicky nu adresu sekretaridtu katedry.

Typ posudku (,,kliknutím" zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucího práce ! Posudek oponenta fi

Autor/ka práce
Příjnrení a jméno: Petr Vašek

Název práce: Reflexe parlamentních voleb 1942 v dobových tištěných médiích
Autor/ka posudltu

Příjmení a jméno: Mgr. Pavel Suk
pracoviště: starosta města Manětín, interní doktorand Fsv uk praha

1. VZTAH SCHVÁLENÝcgrnziA VÝSLEDNE pnÁcn liknutím" zakíížku brané hodnocen

KOMENTAR (slovní hodnocení vztahu tezi a práce, případně konkrétní popis hlavních výte§

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNB pnÁcn
Vyplňujte číslicí na škále l - 2 - 3 , 4 - 5 - 6 - 7 (edinečné a lynikající - v}borné - velmi dobré - dobré -

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

3. HODNOCENÍ KONEčNE PoDoBY VÝSLEDNE pnÁcn
Vyplňujtečíslicínaškále l 2-3-4-5- 6-7fiedinečnéavynikající-výborné velmidobré-dobré-
ieště akce lle_lg:l§lnryy!gy,u&L:__zc*e_1_1_!9q9§latečnO

Odpovídá
schváleným
tezim

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné aje
vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné, ale
ner-rí vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné

Neodpovídá
schváleným
tezím

struktura práce

eště akce tetne - teměř hov ici - zcela nedostatečné
Hodnocení známkou

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému témaťu 2
2.2 schopnost kritickv vvhodnotit prostudovanou literaturu a aolikovat ii
2.3 uroveň zDracováni materiálu. resp. zvládnuti technikv empirického vÝzkumu 1

2.4 schopnost sestavit apoužít soubor metod přiměřenÝ cíli l
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoii oboru l

J9§T

-J.l
599p]9]3l9l1]_e, _l9_,l§l ! e r} n9Y,U§, :__Zc*e].? I1999§lat9!!9l_

lÚ"dr**ir*rk*
LÓřřnosi struktu-rv p"l.., poatoZenorl .á"ě.ů - --*r--

).Z zvládnuti terminolo gie oboru
J.J Funkčnost. úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2
3.4 Dodržení citační nolTny (pokud se vtextu opakovaně objevují pasáže přejaté

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud vtextu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorent neoprávněně zaylastni zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve,,zdůvodnění vpřípadě nedoporučení" navrhněte, aby
s autorem by lo zahái eno disc iplinárn i ř ízení.)
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3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokudje opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnot'te stupněm 7)

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

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

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tématu a závěrů apod.)
Autor se ve své práci dopustil několika faktografických chyb, které ale vůbec nemají žádný vliv na celkovou
kvalitu práce (zmíněné 4 dekrety o znárodnění podepsal prezident Beneš 24. l0. l945, nikoliv 24 I0. 1946 (str.
21), v souvislosti s Prozatímním NS, které mělo schválit dekrety, které "prezident Beneš do října 1945 qrdal"
(byty vydávány na návrh vlády ajednotliví členové vládyje spolu sprezidentem podepisovali, str. 23), Rudé
právo nemohlo za protektorátu vycházet (str. 56 - qlcházelo ale ilegálně). S některými závěry či konstatováními
je možné polemizovat (únorový převrat, míra očisty redakce Českého slova po květnu 1945). Nicméně
jednoznačně převažuje kvalita qýsledné práce, ve které autor podróně popsal formy propagandy sledovaných
médií na základě pramenů (novinových článků). Práce tak ýrazně přispívá kzmapování obsahu českých deníků
a metodami novinářské práce v souvislosti s parlamentními volbami vČeskoslovensku v rocel946.

5. oTÁzKy NEBo NÁnnĚry, K NIMž sE pŘI oBHAJoBĚ DIpLoMANT Musí vyJÁDŘIT:

6. NAVRHOVANÁ ZI\ÁMKA (,,kliknutím" zakíížkujte vybrané hodnocení)

výborně X - velmi dobře E- Oonre I - nedoporučuji kobhajobě !
ZDŮVODNĚNÍ V PnÍPeDĚ NEDOPORUČENÍ

Podpis:

5.1

5.2

5.3

5.4


