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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: Rottová, Tereza  
Název práce: Svbodné slovo 1945 - 1948: ústřední orgán Československé strany národně socialistické 
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) 
Tereza Rottová vypracovala diplomovou práci v zásadě ve shodě se schválenými tezemi, drobné odchylky 
nemění zásadním způsobem cíl ani metodu práce. Naopak, na základě práce s podkladovým materiálem 
přistoupila autorka k drobným úpravám, které diplomní práci zpřehledňují a doplňují a navíc všechny úpravy 
velmi pečlivě v úvodu práce zdůvodňuje.  
 
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 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Je-li vůbec možné někdy hodnotit úplnost literatury k podobnému tématu, jaké je předmětem této diplomní práce, 
pak mohu konstatovat, že se autorce podařilo skutečně využít reprezentativní soubor sekundární literatury. 
Tereza Rottová s obrovskou pečlivostí a systematičností vyhodnotila nejdůležitější studie a využila je pro 
zpracování jak obecných kapitol, tak své poznatky uplatnila i při zpracovávání podmínek vzniku listu a při 
analýze jeho obsahu. Hlavní téma práce, deník Svobodné slovo v letech 1945 až 1948 je dosud ve svém celku 
nezpracované a diplomantka musela pracovat především s pramenným materiálem,  ať již archivního nebo 
novinového charakteru.  
 
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  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
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.)  

1 

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce má logickou strukturu: autorka nejprve zařazuje problematiku tématu do historického kontextu, 
před rokem 1945, navazuje charakteristikou poválečného vývoje a hlavní část práce věnuje vlastnímu tématu, 
Svobodnému slovu. V kapitole věnované samotnému listu postupuje chronologicky a s uvážlivým kritickým 
přístupem. Nejde jen o výklad ustavování a existence samotné redakce a redakční práce, nýbrž i o příklady 
postoje listu k vybraným otázkám dobového života, především k volbám.  Celý výklad Tereza Rottová pečlivě 
dokumentuje citacemi archivního materiálu, příklady z novin a odkazy na sekundární literaturu.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Tereza Rottová svou diplomní prácí Svbodné slovo 1945 - 1948: ústřední orgán Československé strany národně 
socialistické přispěla k poznání mechanismů řízení a fungování mediálního systému po roce 1945 a ukázala také 
na složitosti propojení politické strany a tisku.  Pro obor dějin mediálních studií jde o mimořádně hodnotný 
výklad vydavatelských podmínek daného období a dobře podloženou materiálovou studii.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zajímalo by mě, zda jste při studiu podkladů k diplomní práci našla  někde odkaz na jméno dr. Františka 

Bauera, významného představitele novinářské organizace v době předválečné, částečně i době válečné a 
význmaným pracovníkem ministerstva informací v době poválečné?  

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! 
 


