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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Feik Štěpán  
Název práce: Události roku 1968 v Hořicích pohledem týdeníku Předvoj 
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) 
Nebývá to sice časté, ale ani ojedinělé – aby se diplomant svými tezemi sám fauloval. Stává se. A Štepánovi 
Feikovi se to stalo dozajista. Původní záměr byl vystavěn dobře, autor ale neověřil základní stavební kameny. 
Když v dobré víře plánoval srovnat obraz Hořicka od ledna do prosince 1968, jak jej poskytnou pamětníci, 
týdeník Předvoj a samizadatové periodikum Sklepník, rýsoval odvážnou konstrukci, která se ukázala z říše snů. 
Jak ovšem zjistil až v průběhu shromažďování materiálu. Sklepník totiž vycházel až na konci 80. let a Průboj až 
od srpna 1968. Nevím nakolik vinit autora – Sklepníkem jej svedli pamětníci (to asi při sestavovaní tezí zjistit 
nemohl) a Předvojem osud (koho by napadlo pochybovat, když ani databáze Národní knihovny se k přerušení 
vycházení týdeníku nezná?). Inu, přesto to musí zaznít: tento výzkumný záměr deklasovala bídná materiálová 
příprava. Vztah výsledné práce k tezím neumím optikou formuláře posoudit. Podle mého je odchýlení vhodné 
(jinak to opravdu nešlo), ale ke škodě diplomanta v práci nezdůvodněné dostatečně (srov. s. 5). Rozhodně se 
s problémem nemůže vypořádat slovy, že (s. 19) "při počáteční tvorbě této práce nebyla známa fakta, že ve 
vydávání okresního týdeníku Předvoj došlo k vynucené přestávce." Fakta známa byla, ale autor si je nezjistil. 
Předesílám ovšem, že všemu výše řečenému navzdory vznila práce velmi zajímavá a smysluplná. 
 
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 4 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomant má svůj styl, který sice ne zcela koresponduje s očekáváními vázanými na pravidla odborného 
diskurzu, naproti tomu ale velmi baví čtenáře. Težko soudit, zda činím spravedlivě, když autorovi vyčtu logické, 
jazykové i stylové kozelce – jako čtenář jsem si totiž jeho práci užil. Ale nešť, pojďme dostát zadost podstatě 
posudku: 



Zatímco s prameny pracuje autor v oceněníhodné míře (pamětníci, archivy, kroniky, tiskoviny), u sekundární 
literatury bych si přecijen uměl představit širší záměr. Jakkoliv je totiž potíž s literaturou vázanou na region 
Hořicka konce 60. let, k období obecně je naopak literatury nepřeberně. A že další tituly nevyužil opravdu 
nepovažuji za vhodné vysvětlit slovy "učinil jsem tak z důvodu, že to nebylo třeba" (s. 5). 
Naopak v rovině sestavení metody a její aplikace mne (navzdory materiálovému lapsu) diplomant svým 
nadšením a tvrdohlavostí přesvědčil. Samotný záměr uchopit dějinný veletoč skrze lokální události vyložené 
optikou trojúhelníku pamětník–kronika–lokální periodikum považuji ze velmi bystrý, odvážný a především 
slibný (viz např. kapitolu 5.2 "o čem Předvoj nepsal, ale pamětníci si pamatují" na s. 39). Jeho realizace vázla 
z mnoha důvodů, ale i tak bych autorovi spíše fandil. Koneckonců se jedná o jeho první větší odborný text a do 
budoucna se bezpochyby poučí. 
 
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 Struktura práce 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

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

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Formální nedostatky práci zbytečně a až surově ubližují. Jak je možné, že si diplomant tak pěkně pohlídal jazyk 
(pravopisné chyby čtenář nepotká), ale uteklo mu tolik překlepů – od absentujících, či přebývajících teček, 
mezer, řádků, pomlček, či písmenek (srov. např. s. 6, 8, 9, 16, 20, 21, 24, 26, 32, 47, 50, 52, či 60), přes variující 
velikost značky poznámky (s. 13, 25) po nerozklíčovatelný formát začátku kapitol (s. 46, či 60) a řádkování (s. 
14 dole jak příklad nesmyslně ukončeného řádku nebo s. 26 jako příklad nevysvětlené změny v řádkování). 
Výraz "Tamtéž" zaslouží samostatné připomenutí – variuje totiž od stavu bez tečky (třeba s. 31), přes jednu tečku 
až po tvar se dvěma tečkami (s. 8). 
Při konzultacích jsme si říkali, že u odkazů na autory není třeba uvádět akademické tituly, proč nám s kolegou 
Bednaříkem tedy zůstaly (a ještě chybně – s. 5–6)? Stejně tak jsme při konzultacích určitě zmiňovali správné 
umístění značky poznámky pod čarou – až za celek citovaného. Diplomant se svým pojetím dostává zbytečně do 
problémů (srov. např. pozn. č. 94), či zcela mimo rámec pravidel (proč např. pozn. č. 45 a 46 neodkazují na 
"knihy", ale na kroniku?). 
Autor má dar čtenáře bavit, například věta "intelektuálové byli nuceni pracovat v nejhorším případě jako dělníci" 
mne opravdu upřímně rozesmála (s. 9). Stejně jako teze na s. 31: "Jisté však je, že k rozkrádání majetku 
v socialistickém vlastnictví v Hořicích docházelo minimálně ve stejné míře, jako jinde v Československu."  
Architekt Malina leží autorovi v žaludku příliš okatě (s. 36, či 42). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorův nápad konfrontace pamětníka, lokálního periodika a kroniky nad časem velikých změn považuji za 
následováníhodný, práci pak za zajímavou, ale též v řadě bodů ze spornou a nedotaženou. Rozbory obsahu 
jednotlivých čísel považuji za čtenářsky vděčné a zajímavé, ale z práce není jasné, kam autor směřoval a co 
přesně zjistil. V tomto kapitola "Závěr" selhává… 
Shrnu-li: Autor prokázal schopnost zvolit vhodnou metodu, shromáždit poznatky, přehledným způsobem je 
utřídit a kultivovaným způsobem nabídnout čtenáři. Posuzovaná bakalářská práce je rozhodně původní a 
obsahově originální a považuji jí za přínosnou pro studium dějin českých médií. Štěpán Feik prokázal, že ovládá 
schopnosti a dovednosti příslušné odbornému diskurzu, jeho bakalářská 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 Nemohu si pomoci a musím se zeptat na princip Hořického kina s promítáním zezadu (s. 34), čistě 



protože mne to velmi zaujalo. Štěpáne, mohl byste, prosím, nějak stručně vysvětlit, jak to fungovalo? Jak 
se obraz zrdcadlově otáčel? A proč to převíjení? 

5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


