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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.
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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Diplomní práce Jonáše Bartoše v zásadě vychází z přijatých tezí.
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
2
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)
K danému tématu v současnosti existuje již poměrně rozsáhlý seznam odborných statí a samostatných studií a je
škoda, že autor diplomní práce přistoupil k vypracování práce (soudím tak na základě seznamu pramenů a
literatury) z poměrně úzkého souboru obecné literatury i literatury věnované médiím. Z hlediska
metodologického jsem poněkud rozpačitá z autorova přístupu a asi bych ho nejspíše označila jako historický
esej. Rozhovory s pamětníky, které jsou obsahem čtvrté kapitoly, jsou zajímavým doplňkem, rozhodně však
nelze hovořit o reprezentativním vzorku.
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
2
3.2 Zvládnutí terminologie oboru
2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
2

3.4

3.5
3.6

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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

2

2
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Diplomant při práci s prameny či sekundární literaturou většinu textu parafrázuje a ve své většině odkazuje na
použité podklady. Na s. 29 sice část věty autor uvedl v uvozovkách, avšak odkaz chybí. Určitá velkorysost
k práci s formulacemi i s údaji provází celou prací. Na s. 18 konstatuje např., že "…v roce 1968 odešlo z
Československa mnoho lidí, mezi kterými byla řada významných novinářů…… Ti našli uplatnění v RFE…".
Jistě neodpovídá pravdě, že všichni novináři, kteří odešli do emigrace nastoupili do redakce Svobodné Evropy.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tématu a závěrů apod.)
Předložená diplomní práce Jonáše Bartoše je nepochybně zajímavá studie svým velmi osobním přístupem
k výkladu a hodnocení československým médií v poslední etapě před pádem komunistického systému. Musím
však konstatovat, že přesnější argumentace o fungování médií v této době by přispěla na důvěryhodnosti práce
(dobové výzkumy, které prováděl Ústav pro výzkum veřejného mínění o poslechovosti či čtenososti médií byly
relevenatní, jen jejich využití v dobových médiích podléhalo propagandistickým účelům s. 70.)
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
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!

