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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. 
 
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: Köpplová, Barbara  

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Autorka diplomní práce původně uvažovala o poněkud odlišné struktuře, chtěla se zaměřit  na dějiny listu, 
věnovat jednu kapitolu  redaktorům Práva lidu a věnovat obsahu  poslední, čtvrtou kapitolu. V průběhu práce se 
však ukázaly určité složitosti s obstaráváním archivních podkladů a tak bylo třeba strukturu práce upravit. 
Domnívám se, že celkově však nedošlo k žádné zásadní změně a zásahu do struktury  zpracovávané  diplomní 
práce.   
 
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 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Téma sociálně demokratického tisku je v současnosti nepříliš zpracované, většinou jde o memoárovou literaturu, 
popř. drobnější publicistické texty. Viktorie Plívová kromě odborné literatury pracovala také s archivními 
materiály (Archiv ČSSD a Archiv bezpečnostních složek). Téma je však natolik široké, že bylo možné pracovat i 
dalšími podklady, od studia stranických programových prohlášení přes dokumenty v Národním archivu po 
pozůstalosti jednotlivých vlivných sociálních demokratů (např. Tymeš).  Vědoma si však toho, že nejde o 
doktorskou práci, nýbrž o práci magisterskou, pokládám pramennou základnu předložené diplomní práce za 
přiměřenou.   
 
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 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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomantka druhou kapitolu (první je úvod), věnovanou historickým souvislostem Československa v letech 
1945-48, pojala poněkud šířeji, než původně předpokládala. To je také vysvětlení, proč v závěrečné etapě musela 
autorka také ustoupit od původně plánované  části věnované novinářským osobnostem sociálně demokratického 
tisku. Pokud jde o odkazy a citace, uvádí je autorka v souladu s ustálenou normou; v práci se však nacházejí i 
místa, která by jistě doplnění odkazů zasloužila (např. s. 88 - prostřední odstavec).  Pochválit bych chtěla přílohu 
práce. Za určité opomenutí pokládám to, že v obsahu nejsou uvedená čísla stránek. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Celkově lze konstatovat, že diplomní práce Viktorie Plívové přispěla ke studiu sociálně demokratického deníku 
Práva lidu v letech 1945-48, popsala jeho vnitřní organizaci a obsahové zaměření.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Objevily se na stránkách Práva lidu ve sledované době osobní polemiky s novináři jiných listů, popř. 

politiků jiných politických stran? 
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! 
 


