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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Jiřička Jan  
Název práce: Svobodný novinář Franta Kocourek 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Končelík Jakub 

Pracoviště: KMS IKSŽ UK FSV 
 
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) 
Přestože sám diplomant v úvodu konstatuje, že "se od tezí z části odchýlil" (s. 13), troufám si ze své zkušeností s 
jinými diplomovými pracemi označit posuzovaný text za vzácně se tezí držící a s původním záměrem 
konzistentní. 
 
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 2 
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)  
Předesílám, že přestože jsme se s diplomantem vlastně vůbec nepotkali a naše konzultace zůstaly omezeny na 
jediné přečtení práce před odevzdáním, výsledný text považuji za velmi vyspělý a co do materiálové práce i 
formy výkladu kvalitní. Abych ale dostál formátu posudku, nemohu nepojmenovat drobné nedostatky: 
Diplomant zpracoval odpovídající objem literatury (kapitola 1.3 jako úvod do literatury a zdrojů zaslouží 
výslovné ocenění!), odkazuje na ní ale místy problematicky. Vleklým problémem je umístění značky poznámky 
pod čarou jinam, než za citaci samotnou – úderné a čtivé série krátkých přímých citací ponechává bez odkazů, 
resp. osazuje společným odkazem na závěr, či v počátku. Čtenář má tak jen omezenou šanci vše dohledat. 
Příklady chyb mohou být pozn. č. 71, která patří až na konec odstavce (a ve svém znění musí být doplněna o 
ukončení uvozovek a tečku), č. 79, kde patří odkaz až na konec, č. 159 a 160, kde musí být něco špatně (nesedí 
buď data nebo číslo vydání –  u stejného čísla vydání přeci nemůže být jiné datum), č. 177 a 178 (takto se 
značky poznámek nevrství), č. 191, kde má zaznít především zdroj infromace, atd. atp. Když nechává 
zmiňované články bez odkazu (což je škoda), proč se občas doposud absentující odkaz najednou zjeví (srov. 
např. pozn. č. 110)? Nedrží jednotně zvolený formát poznámek umisťovaných převážně pod čáru – proč např. na 



s. 19, či 69 je najedou odkaz v textu? Proč je pozn. č. 29 vyřešena takto nestandardně? Na téže s. 22 by navíc 
odkaz zasloužila i zmínka o obálce Kischovy knihy – nechť si jí čtenář může dohledat (kniha není ani v seznamu 
literatury)! Naopak pozn. č. 113 a 114 jsou ukázkou toho, jak by mělo být řešeno vše. Pozn. č. 109 zcela chybí. 
Když říká, že Kocourek texty podepisoval jako Dr. Franko, proč v odkazu na článek nedrží tento tvar (s. 39)? 
Odkud ví, že "u většiny svých článků byl jen podepsán zkratkou, u drobných lokálních zpráv, čítajících několik 
řádků, často nebyl podepsán vůbec." (s. 43)? 
Pochvalu naopak zaslouží pečlivost, se kterou diplomat dohledal a pročetl Koucourkovy texty ve sledovaných 
periodicích. 
Centropress nebylo nakladatelství, ale tisková agentura (s. 62). 
 
 
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 6 
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/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3 

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

5 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 5 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je psána velmi úhledným a čistým jazykem a za to zaslouží ocenění, přesto se ale nevyvarovala některých 
zbytečných nedodělků – zlobí interpunkce od absentujících nebo přebývajících uvozovek (např. s. 33, 35, 44), 
přes mezery (s. 38, 47, zejména za značkou pozn. pod čarou – např. s. 17, 29, 54) po zmatečně a nekonzistentně 
užívané tečky za odkazem (pozn.č. 84, či 132). Nešťastná je v tomto smyslu především strana 36. Občas se 
objeví i (v jinak potěšujícím způsobem a nerušivě plynoucím textu) okatě vyčnívající pravopisná chyba v i/y (s. 
12, 30, 46, 60, 66 nebo 69), či překlep (s. 36, 65). To je věčná škoda, text tak zbytečně trpí... 
Grafická úprava práce pokulhává, občas ujíždí poznámka pod čarou na jinou stranu (např. pozn. č. 39), autor 
setrvale igrnoruje rozdíl mezi znaky - a –, občas ujede řádkování (s. 40). Nevysvětluje jak používá kurzivu – 
bylo-li záměrem kurzivou zvýraznit všechny názvy periodik, pořadů, her a pod., proč není kurzivou i Okénko (s. 
15), či soupis periodik na s. 21? Jarní mámení je v tomtéž odstavci dokonce jednou tak, podruhé onak (s. 54). 
Přílohy zcela chybí. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Shrnu-li: posuzovaná práce je původní a zajímavá, ubližují jí ale formální nedostatky, a tak se (ač berad) cítím 
povinnován navrhnout nižší stupeň hodnocení. Autor prokázal schopnost vyhledat a shromáždit poznatky, 
přehledným způsobem je utřídit a v zásadě kultivovaným způsobem nabídnout čtenáři. Posuzovaná diplomová 
práce je obsahově originální a považuji jí za přínosnou pro studium dějin českých médií. Jan Jiřička prokázal, že 
ovládá schopnosti a dovednosti příslušné odbornému diskurzu, jeho diplomová práce svým zpracováním a 
obsahem splňuje požadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm "velmi 
dobře". 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Autor v textu přímo odkazuje ke Kronice města Bečváry (pozn. č. 228 a 229), v seznamu použité 

literatury jí ale nezmiňuje – proč? Měl jí tedy v ruce, jak vyplývá z textu na s. 14, nebo cituje 
zprostředkovaně (z Tomáška?) a tuto skutečnost nezmiňuje? 

5.2 Již při čtení práce před odevzdáním jsem se podivil nad údajem, že Peroutka si jako podílník na zisku 
Přítomnosti ročně přišel na "300 až 300 tisíc korun" – ověřil diplomant toto tvrzení v originále, opravdu 
je toto znění původní Firtův údaj? 

5.3 Když říká, že Kocourkův deník nenalezl, kde jej hledal (s. 14)? 
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! 
 


