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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: Plívová, Viktorie  
Název práce: Deník Právo lidu v letech 1945 - 1948: Naděje, cíle a zmařené ideály 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Cebe, Jan 

Pracoviště: 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) 
Struktura práce neodpovídá tezím a autorka tyto změny vůbec nevysvětluje. Změny, které se týkají první části 
práce, jsou navíc, dle mého názoru, nevhodné. 
 
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 6 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 4 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Úvodní část popisující několik problematických témat, s nimiž se poválečná společnost vypořádávala, trpí 
výrazným nedostatkem literatury, V podstatě celá část v rozsahu cca 40 stran je zpracována ze dvou titulů,  z 
čehož jedna kniha je spíše středoškolskou učebnicí. Také následující kapitoly týkajíí se kultury (podle mě se 
autorka měla věnovat spíše jen oblasti médií) a cenzury jsou zpracována výhradně na základě jednoho tirulu, 
přičemž k oboum oblastem existuje řada titulů, která jsou zaměřena na oblast médií konkrétně a nikoliv na 
kulturu jako celek. Celá první část tvořená řadou tematicky ohraničených textů, podle mého názoru, volbou témat 
i jejich zpracováním jen minimálně souvisí s tématem práce. Kapitola o Benešových dekretech například 
popisuje pouze znárodnění, problematika dekretů je však daleko širší. Také analytická část je spíše jakýmsi 
nahlédnutím do tří ročníků Práva lidu, než aby konkrétněji analyzovala obsah listu v daném období a dávala ho 
do souvislosti s první částí práce. Ocenění zaslouží pokus vytěžit archiv ČSSD, nicméně jedná se spíše o několik 
vytržených dokumentů. Obsah není stránkovaný, čímž z poloviny ztrácí význam.   
 
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  6 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
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.)  

2 

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Jak již naznačuji v úvodu i v předchozím komentáři, struktura práce se mi jeví jako nelogická. Autorka navíc 
dostatečně nevysvětluje, proč úvodní část postavila právě na zvolených tématech a jak tato témata souvisí s 
druhou, analytickou částí práce. Autorka sice zařadila celkem bohaté přílohy, nicméně v textu odkazuje na 
přílohy, které v práci nejsou.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka si vybrala zajímavé téma, práce samotná však od tohoto tématu často odbíhá a v podstatě ho popisuje 
jen okrajově. Struktura práce a volba témat jednotlivých kapitol konzistenci textu spíše škodí. Vzhledem k 
nárokům kladeným na bakalářskou práci navíc autorka pracuje s velmi omezeným souborem literatury. Práce 
dává z mnohého ochutnat, ale nic komplexního nenabízí. Práci navrhuji k obhajobě, její obhájení však z mého 
pohledu závisí až na samotném průběhu.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč jste si vybrala právě Jana Vaňka, když v podstatě sama uvádíte, že politicky ani žurnalisticky se 

nejdnalo o nijak významnou osobnost? 
5.2 Právo lidu živnostníkům byla příloha Práva lidu? 
5.3 Zahrnujete pod kulturu také média? Pak byste musela Kusákovy postoje revidovat. Jakým způsobem? 
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! 
 


