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Práce je nepříliš přehledně rozčleněna do 7 kapitol, kdy zhruba 1/3 práce připadá na úvod, 
závěr a .podpůrné1 kapitoly 2, 4 a 6, zhruba 1/3 na kapitolu věnovanou historickému kontextu 
(dále členěnou do dvou podkapitola a tří oddílů) a zbývající 1/3, stěžejní kapitola 6 věnovaná 
prezentaci zjištění a jejich interpretaci, již dále členěna není. Čtenář se tak na 24 stranách 
prezentace samotného výzkumu poněkud ztrácí.

Ocenění zaslouží, že již při formulaci tezí1 si diplomantka ujasnila, co a proč chce zkoumat. 
Jistým znevýhodněním pro ni bylo problematičtější osvojování metody práce -  domnívám se 
ale, že metodu zvládla na dobré úrovni. Teze diplomantka dodržela, omezení
předpokládaného vzorku dostatečně vysvětlila v úvodu, kde s tezemi vede diskuzi.2

Kapitola 2 věnovaná formulaci smyslu práce a hypotéz je velmi stručná3, to nejdůležitější ale 
zazní a je tedy zpracována přijatelně.

Zarárfiování výzkumu do dějinného kontextu a připomenutí zázemí periodik doznalo 
v průběhu konzultací výrazných změn a ve stávající podobě jej považuji za přijatelné. 
Autorka zde solidně kompiluje rozumně vybranou literaturu, ale přesto překvapuje, že 
nevyužila některé z textů, které nabídla v tezích. Ocenění zaslouží práce s poznámkovým 
aparátem, cituje precizně, při charakteristice tisku pracuje s dobovou literaturou (Hudec, 
Hoření). K této části mám jen dvě drobné výhrady: 1) Ferdinand Peroutka nenastoupil do 
vedení redakce Lidových novin na počátku roku 1945 (?), ale až po svém návratu z 
Buchenwaldu.4 2) Lépe než ročníky by bylo na s. 29 uvést roky vycházení -  takto tvrzení 
neplatí. Např. u Rudého práva by se mělo jednat o ročníky 28, 29, 48 a 49.

Přestpže jsme s Klárou Bobkovou konzultovali často a dlouhodobě, výzkumnou část její práce 
jsem v ucelené podobě nakonec vůbec před odevzdáním práce neviděl. Asi tedy není 
překvapivé, že právě zde vidím největší nedostatky její práce a právě sem umístím největší díl 
poznámek. Nejprve bych ale chtěl ocenit dvě skutečnosti: [a] autorka zpřístupnila znění 
kódoyací knihy a precizně vysvětluje svůj postup při procesu kódovaní a [b] autorka dbá na 
náležitosti číselné prezentace svých zjištění, u každého výstupu uvádí jeho popis, název, bázi 
dat a předchází tak případným nedorozuměním.5 Přesto mám několik výhrad a otázek:

Diplomantka kódovala články z xerokopií. Při měření plochy se zde ale skrývá jedno 
významné úskalí -  měla texty v kopiích 1:1?

1 Proč ale teze umístila až za přílohy? Očekával bych je na prvních stranách práce.

2 Srov. s. 2. Co se ale čtenář nedozví, je důvod, proč diplomantka omezila na zhruba jednu třetinu i vzorek roku 
2004.

3 Pouze necelé dvě strany.

4 Srov. s. 10.

‘ Srov. např. pozn. č. 105 (s. 37).
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Proč číselné výstupy jakkoliv neřadí? Ať už chronologicky6 nebo podle velikosti7? Tato 
výhrada platí pro téměř všechny tabulky -  použité ne-třídění je výrazně matoucí.

Interpretace by si zasloužily větší pozornost při faktických i jazykových korekturách. Občas 
to výpadá, že autorce čas na jejich redakci nezbyl, a proto se místy dopouští až kouzla 
nechtěného. Například věta „Skutečnost, že mezi oběma všeobecně zesnulými existuje tato 
těsná vazba, informaci v článku jasně nahrává.“8 má již trochu nakročeno k parodii.9 Podobně 
má-li skutečně platit poslední odstavec na s. 45, pak se autorka usvědčila z metodického 
chaosu.

Upřesnit by potřeboval i metodický nástroj, s jehož využitím diplomantka vybírala, zda autor 
sledovaného článku se „nechce“ nebo „neumi“ rozhodnout.10
Obedně bych doporučil všechna srovnání provádět na třech uzavřených celcích11, nikoli na 
stávajících čtyřech 1948, 1968, 1969 a 2004.

A ještě několik drobností:

Ověřování platnosti prvních variant kódovací knihy opakovaným kódováním téhož materiálu 
s velkým časovým odstupem je sice možné a metodicky nezpochybnitelné, ale zároveň velice 
nepraktické, řekl bych.12

Při konstrukci formátu data jsme si maličko nerozuměli. Má-li fungovat požadavek na 
seřaditelnost dat podle velikosti, je  třeba pro vzorek, který zasahuje do dvou století, uvádět ve 
formátu pro daný rok celé čtyřčíslí (celkem tedy osmičíslí; např. tedy 19680311 pro 11.3.1968 
a 20050623 pro 23.6.2005). Jedná se ale o drobnost, s nedodržením tohoto principu data nijak 
neztrácejí na platnosti -  pouze nepůjdou seřadit podle velikosti.13

Autorka by se na s. 62 neměla jen „domnívat“, že se jedná o texty Haló novin -  tuto informaci 
má nakódovanou, takže jí zná!

Spolu s diplomantkou jsem i já překvapen malým počtem textů zmiňujících okolnosti smrti 
Jana Masaryka z období let 1968 a 1969. Vždyť toto téma bylo jedním z hlavních 
„mediálních skandálů“ pražského jara. Autorčino vysvětlení jevu14 nepovažuji za uspokojivé, 
kladl bych spíše než na vnější překážky důraz na vnitřní mechanismy určování agendy 
sledqvaných listů. Téma bylo pravděpodobně pro sledované redakce příliš odvážné?

K jazyku práce nemám výhrady. Vyjma četnějšího vyvázání z větné vazby a velmi častého 
malého písmene na začátku věty15 jsou nedostatky pouze marginální.16

6 Jak by se patřilo např. u tabulky 2 na s. 37 (proč začínat rokem 2004?), u tab. 28 na s. 55 apod.

7 Jak by se patřilo např. u tabulky 1 na s. 37, u tab. 3 na s. 39, u tab. 11. na 43. atd.

8 Srov. s. 44.

9 Dalšími příklady nepříliš šťastné formulace závěrů může být též poslední odstavec na s. 48,

10 Sroy. s. 36 nebo tab 19c na s. 49.

11 Tzn. spojit období 1948-1949, 1968-1969 a 2003-2004, a to i v případě, kdy byla část těchto období 
z výzkumu vyřazena. Či jinými slovy -  považovat léta 1968 a 1969 zajeden celek.

12 Sroy. s. 31.

13 Sroy. s. 33.

14 Sroy. s. 62 uprostřed.

15 Tuto skutečnost si opět vysvětluji podceněním finálních úprav a nedostatkem času při závěrečné korektuře.

16 Naplň na s. 16, 29, 31 či 32. Výrazně matoucí překlep je v citaci (již tak velmi skromné) na s. 29.
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Shmu-li, diplomantka prokázala schopnost poznatky shromáždit i dílčím způsobem 
analyzovat a zobecnit. Zejména k jejich třídění a formě výkladu je ale třeba mít výhrady. 
Předložená diplomová práce Kláry Bobkové svým zpracováním a obsahem splňuje 
požadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji klasifikační stupeň velmi 
dobře.
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