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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Švrkala Marek  
Název práce: Reflexe letu prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru v dobových 
periodikách 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Cihlářová (bývalá Bobková) Gabriela 

Pracoviště: FSV UK 
 
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) 
Cíl, technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím. Marek  Švrkala v bakalářské práci nejprve sleduje 
rozvoj kosmonautiky v 70. letech, československý kosmický výzkum a vztahy se SSSR. Dále charakterizuje 
Vladimíra Remka a popisuje přípravy jeho startu a průběh letu. V další kapitole postupně seznamuje s mediálním 
obrazem letu Vladimíra Remka v jednotlivých periodicích, následuje závěr a přílohy. 
 
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 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu je mojí největší výtkou. Diplomant má v seznamu literatury 
pouhých pět knih, z toho čtyři zabývající se kosmonautikou (tedy ještě o jednu méně než ve schválené tezi práce) 
a jednu zabývající se historií médií. Elektronické zdroje jsou rozsáhlejší. Domnívám se, že autor prostudoval 
větší množství literatury, než jakou uvedl. Vždyť seznam například neobsahuje jediný titul,  zabývající se 
obsahovou analýzou médií, kterou má autor velmi dobře zvládnutou. 
 
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 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 



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.) 

1 

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

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je logická, poznámkový aparát i odkazy velmi propracované. Citační normu autor dodržuje. 
Jazyková úroveň je vysoká. Přesto se autor nevyhnul některým chybám či překlepům (abstrakt "české dobová 
periodika"; s.7 "v Gagarinové středisku"; s. 11 "kandidátu"; s. 18 "sovětského svazu"; s.20 "k článk"; s. 21 chybí 
sloveso "mezi socialistickými a dalším svědectvím síly"; s. 27 "vysoká sovětské"; s. 39 "o další vývoji").  Autor 
také nedopatřením přesunul Mezinárodní den žen a shodou okolností i den odpočinku posádky z března na 
květen (s.14), na s.43 nechal odstartovat Jurije Gagarina do vesmíru už v roce 1261. Ale to jsou drobnosti. Velmi 
kladně hodnotím přílohy práce, kam autor zařadil nejdůležitější první strany i další texty ze zkoumaných 
periodik. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Marka Švrkaly je výborná. Autor se velmi dobře orientuje v kosmonautice dané doby (jediné 
technické nepřesnosti se dopustil na s.5, kdy uvádí, že Gagarin vylétl v sovětské družici, nikoli v kosmické lodi). 
Diplomant zvolil k analýze správná periodika, oceňuji i časové rozpětí analýzy. Týden před startem byla dobrá 
volba z hlediska možnosti postihnout sovětskou snahu utajovat každý nový start. Konec zkoumaného období 
pokrývá celou návštěvu kosmonautů v Praze, což je pro práci zásadní. Oceňuji, že autor prodloužil zkoumané 
období u Světu v obrazech (vzhledem k jeho nižší periodicitě). Velmi dobře porovnává informování obou 
deníků, Svět v obrazech je v tomto ohledu zcela jiným typem tištěného média, jehož pohled je neméně důležitý. 
Bakalářskou práci Marka Švrkaly doporučuji k obhajobě a hodnotím ji na pomezí výborně a velmi dobře. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Z Vaší práce vyplynulo, že Mladá fronta naznačuje před startem Vladimíra Remka víc o tom, že se 

v SSSR cvičí i naši kosmonauti. Proč si myslíte, že tuto informaci přinesla ve větší míře právě Mladá 
fronta a nikoli Rudé právo? 

5.2 Na několika místech práce zmiňujete otce Vladimíra Remka jako "generála letectva". On byl v době letu 
Vladimíra Remka především náměstkem ministra obrany. Zmiňují tuto skutečnost sledovaná média? Proč 
podle Vás uveřejnila rozhovor s otcem Vladimíra Remka jen Mladá fronta a nikoli také Rudé právo? 

 
 
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! 
 


