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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
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: Vašek, Petr  
Název práce: Reflexe parlamentních voleb 1946 v dobových tištěných médiích 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Cebe, Jan 

Pracoviště: FSV UK, KMS 
 
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) 
      
 
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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor prokázal, že je schopen pracovat s odbornou literaturou a aplikovat získané poznatky v rámci odborného 
textu. Někdy se autor dopouští až příliš sebejistých výroků bez podložení konkrétnějšími důkazy (viz např. vliv 
KSČ na rozhlas a film). Některá témata propagandy v rámci jednotlivých listů by se zřejmě dala sjednotit pod 
jedno (viz xxx je stranou pro všechny vrstvy národa, xxx je zárukou svobody a demokracie atd.).  
 
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  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
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 
3 



vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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

4 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor prokázal, že je schopen zpracovat odborný text v rozsahu diplomové práce jak po obsahové, tak po 
formální stránce. Z jazykového a stylistického hlediska se občas objevují překlepy z nepozornosti, které ovšem 
někdy mění faktické vyznění textu (např. str. 99 - vyprávěl o své dobré milosti - zřejmě minulosti; str. 132 - 9. 
květen 1946 - správně 1945; str. 25 - vznikly…1846 další dvě strany - správně 1946 atd. ). Občas chybí, či 
naopak přebývá písmeno či slovo (např. str. 25, 33, 47, 51, 74, 106, 135 atd.). Nicméně frekvence těchto chyb 
není v rozsahu, který by nějak výrazněji narušoval jinak obsahově i formálně kvalitní práci. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce Petra Vaška  se věnuje, z hlediska obecné historie i historie médií,  zajímavému a důležitému tématu. 
Zpracovává je velmi dobře a přes některé drobné nedostatky i velmi pečlivě. Doporučuji proto práci k obhajobě a 
v závislosti na jejím průběhu navrhuji hodnocení výborně nebo velmi dobře..  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Na základě jakých kritérií jste určoval co je a co není propagandistický článek? 
5.2 Na straně 96 píšete o Vladimíru Foustkovi. Nejednalo se o Radima Foustku? 
5.3 Ze SČM vysoupili před volbami pouze národní socialisté nebo i lidovci?   
5.4 Odpovídal mediální odraz voleb 1946 vašim představám, nebo vás něčím překvapil? 
 
 
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! 
 


